
فضائله و آدابه و ما فيه من حكم و أسرارو 
و فضائل مكة و املدينة و ما جاء يف فضل زيارة النيب

صلى اهلل عليه و سلم
باآلثارو صاحبيه و أهل بيته و التربك 

بن حسني املالكي املكي حممدعلي





هذه
بوارق أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء احلج و فضــــــــــــــــــــائله و آدابه و مـــــــــــــــــــــا فيه من
حكم و أسرار و فضائل مكة و املدينة و ما جاء يف فضائل
زيارة النيب صلي اهللا عليه و سلم و صاحبيه و أهل بيته

لعبد ربه و أسري ذنبه حممد علي و التربك باآلثار 
ابن حسني املالكي املكي عامله اهللا و والديه
و أشياخـــــــــــــــــــــــــه و إخوانـــــــــــــــه الـمسلمني

بلطفه اخلفي و إحسانه الويف
آمني  آمنيآمني  

اللهم آمني
٣
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 دين ومتام اإلسالم وكمال ال مر وألا ماالعمر وخت ةعباد هكان الدين اإلسالمي ومبانيأر احلمد هلل الذي جعل احلج من بني 
ْساَلَم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِِت َورَ } زيز :أنزل اهلل عز وجل قوله يف كتابه العفيه  ِضيُت َلُكُم اإْلِ

 بال:  أي اً( .نيشاء نصرا إن و،  اً شاء يهودي إن تْ مُ يَ لْ ف َ  ج  م يَُ  ل من مات و: )فيه قال صلى اهلل عليه وسلم  و .{ِديًنا
أن تصرف  أجدر هبا الل وضكها اليهود والنصارى يف التار يساوي  فقدها الكمال وبم بعبادة يعدم الدين عظِ فأَ .  1ندي

له وصحبه قاده على آ سيد األمة و السالم على نيب الرمحة و الصالة و ا وفضاللها وأسرارها للموددين وآداهبالعناية بشرح 
 ربه و عبد ،ال طول  وله ال قوة  و، ال دول  وله  ليقول من ال قو ف، أما بعد . ام اليقني مق احلق اىل الصراط املستقيم و

نه ادسإ اخلفي و هإخوانه املسلمني بلطف و هأشياخ والديه وو مله اهلل اأسري ذنبه حممد علي بن دسني املالكي املكي ع

                                                             
 رضي اهلل عنهر مَ عن عُ  صحيح   هو دديث  : وى ابن دجر الكربى ايف فت (ج..إخلم ي ل وفيه قال صلى اهلل عليه وسلم من مات و) ه :قول 1

قد أخطأ ابن اجلوزي يف  و ، يف بعضها مقال   ق  رُ من طُ  اً مرفوع دَ رَ على أنه وَ . دكم املرفوع  هُ لَ ف َ ، رأي الل بَ قال من قِ مثله ال يُ  و،  هعليفاً موقو 
لعجز عن من عدم االستطاعة ا و ة .ستطاعإليف دق مجيع املسلمني لكن بشرط ا عام   و على املستحل   هو حممول   و. من املوضوعات  هِ د  عَ 
. اه   شديديف هذا الوعيد ال م يكن داخالً  فإذا ترك احلج ألجل تلك ل.  كذا إذا كان الطريق خموفاً  و، بني مكة مردلتان  كان بينه و إذا  ةابد

 . مؤلف. بلفظه . ا ه  . ال 
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يف فضل  ءما جاو املدينة  فضالل مكة و أسرار و ما فيه من دكم و آدابه و فضالله و احلج و ءبوارق أنوا} الويف هذه

 مهمات و مطالب و تشتمل على مقدمة و 1{باآلثار التربك هل بيته وأ صادبيه و سلم و اهلل عليه و ىالنيب صل ةزيار 
 ديعن جيعل هذا املؤلف من العمل املربور املتأ العورات و السرت اجلميل على مجيع املساوئ و ها ونخامتة أسأل اهلل دس

 .   جدير و باإلجابة دقيق   نه على كل شيء قدير وإور هالر البالد على ممر الدسلعباد يف ه لنفع
 {املقدمة}
 مهمات يف
 األول( املهم (

،  2املصدر:  تحبالف  جاحلَ :  قيل وة( . احلج) يفتان اللغ كذااً ، و  عامس كثرأ ركسال و،  القياس هو و احلاء بفتح:  جاحلَ 
:  لقي و.  الليل منًأ جز  احلجه ذير عاش ليلة بعرفه الوقوف يلزمهاة  عباد هي الِت املخصوصة للعبادة سم  : إ بالكسر و
 يشهد و،  قاموسال فيدهيُ  كما عليهما طلقيُ  نهأ الظاهر و.  التكرارد يقب:  قيل وصد . الق:  اللغة يف هو و،  هما ب سمإلا

 قد الناس أيها: ) الفق وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خطبنا:  قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن مسلم دديث أيضاً  لذلك
،  ثالثاً  اهلاق دىت.  فسكت؟ .  اهلل يارسول عام ل  كُ أَ :  دابس بن األقرع وهو رجل فقالا( . و ج  فحُ  احلج عليكم فرض
 ما فإنتَ رَْكُتُكم ،  ما ينو رُ ذَ : ) قال مث( . عتمستطا ملا و،  تْ بَ جَ وَ لَ .  نعم:  لتُ قُ  لو: ) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 عن مْ كُ تُ يْ هَ  نَ  إذا و ، استطعتم مبا منه تواأف بأمر أمرتكم فإذا،  أنبيالهم على مهاختالف و سؤاهلم بكثرة قبلكم كان من هلك
 ية. اآل{ا َعْن َأْشَياءَ آَمُنوا اَل َتْسأَلُو يَا أَي  َها ال ِذيَن }:  تعاىل قوله نزول سبب هذا و:  كهاينا الف ابن قال  ه( .فدعو ء  شي

 رآخَ  ملعنً  كوني نأ و، أ الرتدد كثرة على وصد الق على يطلق اللغة يف أنه من تقدم ملام سؤاهل يكون أن دتمالال وذلك. 
 و،  لتكرارا يقتضي مالك عند هو و:  القصار ابن قال؟( .  يقتضيه ال أو تكرارال يقتضي هل املطلق األمر: ) أن هوو 

 منسك لىع شيخناة داشي يف كذا..إخل .الوقوفا يلزمه عباده من ذكر ما عن عبارةاً : اصطالدو  صحابناأ بعض خالفه
 .  خليل منسك على احلطاب عن نقالً  الوالد

 
                                                             

ية اآل. { ..هِ يْ ا فِ وْ شَ مَ  مْ هلَُ  اءَ ضَ ا أَ مَ ل  كُ   مْ هُ ارَ صَ بْ أَ  فُ طَ يَْ  قُ رْ ب َ الْ  ادُ كَ يَ }: قال تعاىل .  مجع برق  : البوارق : {..إخلاحلج ءبوارق أنوا} ه :قول 1
قد جاء  و. رب به ضليُ  ف  لَ ي ُ  منديل   : املخراق و . ق  ارَ مجع خِمْ : يق ر املخا و ( .الربق خماريق املاللكة: )رضي اهلل عنه  يف دديث علي   و. 

ن املنازل يف املغرب م وهو سقوط جنم   ء  .مجع نو :  ءاألنوا و. به املاللكة السحاب كما يف اخلازن جر تز  من نور   ط  وْ سَ  هنأيف دديث آخر  هتفسري 
 فُ يْ ضِ كانت العرب تُ  و،  يوماً  عشرما خال اجلبهه فإن هلا أربعة  يوماً  ثالثة عشريف كل  هعتامن س همن املشرق يقابل هبيمع الفجر وطلوع رق

 . مؤلف   .ه ا.  كما يف خمتار الصحاح  هنه يف سلطانطالع منها ألال إىلقيل  و، ىل الساقط منها إالربد  احلر و الرياح و مطار واأل
بالفتح  نهيف كو  و ، هسم منهو اإل ربالفتح والكس و، نه بالفتح هو املصدر أيف شرح مسلم  و ( .خل..إاملصدر: قيل احلج بالفتح  و) ه :قول 2
 . مؤلف  .ه.ااملصدر ال يكون على صيغة املصدر  أن اسمجهة النظر و  و. بن دجر الاإليضاح  ةداشيكما يف   نظر   سم مصدر  إ
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 (الثاين املهم)

 الشافعية عند حالصحي وهوة ست . سن يف بعدها:  قيل و.  شاذ وهو.اهلجرة قبل:  فقيل،  احلجض فر  وقت يف فلِ ختُ أُ 
ة سن يف هو و،  احلج ذكره يف فإن،  ضمام حلديث.  قبلها:  قيل و.  فيها .{َوأمت وا احلَْج  َواْلُعْمرََة هللِ } : تعاىل قوله لنزول

:  عاىلته قول نزول: ل القرايف قال.  غريه رشد ابن يذكر مل وع ، تسة سن يف نهأ عياض القاضي صحح ومخس ، 
 ال و،  الشروع دبع متامباإل فيها األمر ألن األوىل اآلية دون وجوبللقتضي امل هو و فيها {اْلبَ ْيتِ  ِدج   الن اسِ  َعَلى هِ َولِل  }

 أن احلاج ابن وقالعشر ،  سنة رضفُ :  قيل و،  تسع سنة كان ضمام قدوم:  قيل قد و ابتداءً  الوجوب على فيها داللة
 يف كما.  معلأ اهلل و بعيد هو و.  احلج رضفُ  فيها وسنة ثالث  يف نزل:  {اْلبَ ْيتِ  ِدج   لن اسِ ا َعَلى َولِل هِ }:  تعاىل قوله

 .  أيضاً  احلطاب عنة احلاشي
 ثالث(ال املهم)

نه دج مبكة أزي يف البخاري من املغا و،  نيرض عليه احلج دجتفقبل أن يُ  ج  سلم دَ  اهلل عليه و ىن رسول اهلل صلأي و رُ 
ة والسالم دج عليه الصال و ، م يرتك وهو مبكة احلج قط نه لأاملروي : وقال  حفرد عليه الشار  . ن يهاجرأقبل  واددة مرة

هم قبل موته افقد أوص هبالوصايا قرب موت ناسال عا وهي دجة الوداع يف السنة العاشرة يعين ود ةً وادد ةً رض دجن فُ أبعد 
 نلقو ست و، حرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا ك  م درام  أعراضكم عليك أموالكم و م ودماءكفإن ) : بقوله

الغالب  ليبلغ الشاهد منكم ، أاليضرب بعضكم رقاب بعض  ضالالً ال ترجعوا بعدي  ال، أربكم فيسألكم عن اعمالكم 
هر احلجة وبالبلد ش اليوم يوم النحر وبالشهربراده أو    .ه ا ( .من بعض من مسعه هلأوعى أن يكون  هفلعل بعض من يبلغ، 

دجة  للمدينة إال هجرته يج صلى اهلل عليه وسلم بعد م ل: فتاوى الرملي ويف  . اخلرشي يعن عدو ة مكة كما يف احلاشي
دجاته د دع حصم ي ل و، دج قبل هجرته  و، سلم دج قبل بعثته  اهلل عليه و ىنه صلأ تم يثب ل و عشر ،الوداع سنة 

ن أسلم قبل  كان صلى اهلل عليه و: ريي رمحه اهلل مالد لقو  و : بن دجر احلديثيةايف فتاوى  و لفظه .ب   .ه ادينئذ . 
املرتني  إال سلم قبل اهلجرة صلى اهلل عليه و جم ي نه لأالذي صح  و. مقالة لبعض العلماء    .ه . ايهاجر يج كل سنة 
هم مث املراد أنه كان يضر مع قريش مواسم دج . حمتمل ما ما عدا ذلك فهوأ و، نصار عند العقبة اللتني بايع فيهما األ

فتسميته ذلك  ، اعتهوجوب ط و ، ىل اهلل تعاىلإ هب الدعاء و،  هبرسالت اءفيهم الند نكان يعل و، الذين كانوا يأتون بصورته 
رض قيل فُ ف،  هاخلالف في ما بعد اهلجرة فوقعأ و . لإلمجاع على أنه مل يفرض قبل اهلجرة ، 1إمنا هو باعتبار الصورة اً دج

                                                             
يفعلونه من  ام تكن على قوانني احلج الشرعي باعتبار ما كانو  إذ ل: قال يف التحفة :  (ما هو باعتبار الصورة إن اً ذلك دج تهتسمي: )فقوله  1

كذا  و، شرعي  ج   حمر إاليأسلم ال  نه صلى اهلل عليه وأل هلكن الوجه خالفُ ، يف التاسعة ذلك  كر  قيل يف دجة أيب ب بل ه ،غري  و ءالنسي
( قبل اهلجرة ضْ رَ فْ م ي ُ  مجاع على أنه للإل: )قوله  و   .ه ا. بعدها دجة الوداع ال غري  و، قال يف الثامنة الِت أمر فيها عتاب بن أسيد أمري مكة يُ 
م يكن ل ة السالم بعد النبوة قبل اهلجر  عليه الصالة و هن دجأ ن دجرابصنيع  لسي عن قول سم إن قضيةمى الشرباهذا أجاب الشيخ عل ب :

هذا الوجه  ب شرعياً  نْ كُ م يَ  سلم بعد النبوة قبل فرضه ل نه فعله صلى اهلل عليه وشكال فيه ألإال : ديث قال ،  جداً  ل  كَ شْ هو مُ  و اً شرعي اً دج
. ا هذه الكيفية  م يكن على قوانني الشرع ب على أنه ل ( .خل..إم يكن على قوانني الشرعل  إذفة : )مر فيحمل قوله يف التحستقر عليه األاي ذال
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، قيل سابعتها  و، تها قيل سادس و، قيل خامستها  و، قيل رابعتها  و، قيل ثالثتها  و، ها ي  نِ سِ ة قيل ثاني و، ها ي  نِ سِ  وىلأُ 
يف  نهأري الرافعي يف السو صحح النووي  و ه .املراد من كالم. ا ه   .  ها قيل عاشرت و، قيل تاسعتها  و، قيل ثامنتها  و

 1ابجيعلى اإل ل الفريضة الز  ن َ رافعي بأنه سنة مخس على ت َ المحل بعضهم جزم  و، صحاب يف اجملموع عن األ و، السادسة 
 ( .عانةاإل)كما يف . فهمفا ،

 (املهم الرابع)
ا يف كم .دم عليه الصالة والسالم آمن زمن  كان واجباً : قال بعضهم  . ال مأغري هذه األمة ل رع احلجشُ هل لف ختُ أُ 

 :د قول البعض ؤيي و : قلت . عن داشية الوالد على منسك الشيخ يىي احلطاب ةاحلاشي
دجك يا آدم قد  ر  ه املاللكة فقالوا بِ تفاستقبل) : قالأن ىل إ (دج آدم عليه السالم: )عن أيب هريرة  ما رواه األزرقي (أوالً )

 و، هلل  احلمد و، سبحان اهلل  : نا نقولك : قالوا ؟. ولون دولهفما كنتم تق: قال  . عام لفيأنا هذا البيت قبلك بجدج
ابن عمر  وكان : قال نافع ه :ر ويف آخِ  (احلديث..فكان آدم إذا طاف يقول هؤالء الكلمات . اهلل أكرب و، ال إله إال اهلل 

 . أيضاً  (احلاشية)كما يف   .ه ا. يفعل ذلك 
، خر اآل سأمنهما ر  ويلق كل   ، جان يف كل عاميلياس إ و 2 من أن اخلضرما يف إدياء علوم الدين للغزايل( ثانياً ) و

ال يصرف السوء  ، ما شاء اهلل، بسم اهلل  ، ال اهللإري اخلال يسوق ، ما شاء اهلل ، بسم اهلل ) : على هذه الكلماتويتفرقان 
 اهلل العليال بإال قوة  ال دول و، ما شاء اهلل ، م هلل            بس،  ما كان من نعمة فمن اهلل، ما شاء اهلل ، م اهلل            بس، إال اهلل 

                                                             
وجه السيد عمر  و   .ه . ا به شرعيأو أمر ما فعله  نأفال ينايف  هستقر عليا االشرعي هو م جمراد بقوانني احل ال ن  أَ : كَ شري ققال العالمة با ه  .

،  يءِ سِ ن  لبقوله يف اخلادم أن دج أيب بكر يف التاسعة كان يف ذي القعدة ألجل ا ( .خل..إيف دجة أيب بكر قيل بل: )لبصري قوله يف التحفة ا
 هُ لَ قَ ن َ  و خلادمما يف ا   .ه ا ( .خل..إن الزمن قد استدار: )إسلم  قوله صلى اهلل عليه و و، حجة الوداع  خَ سِ نُ م  ث، من الشرع  كان بتقرير   و

ذا إ ء  وْ سُ نْ هو مَ ت الشيء فأنس:  كَ لِ وْ من ق َ  . مفعول : معن فعيل ب:  ء(النسي) و   .ه ا. ال غبار عليه  هو واضح   و . هُ ر  ق َ أَ  الفاضل عمرية و
القتال فيها  ىلإ اادتاجو  إذا و ، مِ رُ حُ  شهر الالقتال يف األ مُ ر   حَ  تُ ت هو أن العرب كان: الذي كانو يفعلونه يف اجلاهلية  ءالنسي نعم و . رتهخ  أَ 

منهم  ى هذا أن كثرياً كان الذي يملهم عل و، هكذا يف غريه  و،  )َصَفَر(وا بدله شهر مُ ر  دَ  (مِ ر  حَ مُ  ال)يف ا تلو افإذا ق، قاتلوا فيها ودرموا غريها 
كانت  و، ب ذلك القتال يقع بينهم بسب و، غريون عليه يُ  نْ موال مَ أهبه من  ن مْ هُ ن ُ كِ مْ  ما يُ  هب ن و بعضهم على بعض   ةِ ارَ غَ إِ يعيشون بِ  اما كانو  إن

،  مِ رُ شهر احلُ من غري األ هِ رِ دْ قَ يرمون مكانه بِ  تعظم فاقتهم فيحلون بعضها و تشتد داجتهم و و، هم تواليها  ب ر  ضُ ة يَ داألشهر الثالثة املسرو 
َا الن ِسيُء زِيَاَدة  يف اْلُكْفرِ }: تعاىل  فقال سبحانه و، ع الكفر نوا أمن  هُ د  عَ  و، مه  فأنزل اهلل القرآن بتحري عانة شيخنا إكما يف   . يةاآل.  {ِإمن 

 . لف. ا ه  . مؤ 

، جيابه إ ةعلى سن على سنة نزول فرض احلج ال حممول   مخس  الرافعي بأنه سنة  مَ زْ يعين أن جَ  ( :على تنزل الفريضة ال على اإلجياب: )قوله  1
الفطر  ةصدق و، طر مكة يف صدقة الف نزلت ب . {َقْد أَفْ َلَح َمن تَ زَك ى  }: ترى أن قوله تعاىل  الأ ب .خر اإلجياأيت قد تنزل و ةن الفريضأل

 . مؤلف ه  . ا. نه بالنسبة لسنة اإلجياب أل ةنه يف السادسأيف السري  النوويمع  هنايف جزمه بذلك تصحيحفال يُ  نية ،مد

 اخلضر خضراً  يَ م   ما سُ  إن) : نه قالأسلم  روى مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و ( :رضأن اخل من: ) قوله 2
: بيضاء  و .نبات اهلشيم اليابس من ال : قيل و. األرض اليابسة ة : الفرو  و   .ه ا ( .خضراء هحتت ز  ت َ هْ  بيضاء فإذا هي تَ  نه جلس على فروة  أل
و كنيته  ملالسكون ا ميم و لابفتح  (كانلْ مَ )اسم أبيه  و ا .سكون الالم مقصور  بفتح الباء و ا(بلي)اسم اخلضر  و. خالية من النبات : ي أ
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 . فهمفا   .ه ا ( .العظيم

 : ي، أ نه احلج كما يف احلديثأ بل و، وجوب الوقوف بعرفه  ةمن أن دكم (فتاوى ابن دجر الكربى)ما يف  (ثالثاً ) و
عاىل أو ما وقع من تعريف اهلل ت، ها  ما بهفر تعا و ء ،دوا ما وقع فيها من اجتماع آدم صلى اهلل عليه وسلم و ،معظمه 

أو  ، ساينصل وجود هذا العنصر اإلنأ وهجتماع الذي فلوقوع ذلك اإل. ها  لنبيه إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم املناسك ب
 ىله إنمأه و مدر  من اخلروج عباده على تعاىل اهلل وجب، أ النوع ذلك شرفأصل  ك العلوم الِت هيتلذلك التعريف ل

عنصر  شرف ما الِت،  ديةاألب األولية ومعارفه حياته وأروادهم أشبادهم إمداد يف ليهإ والليبته،  اجلليل الباب بذلك الوقوف
 أعظم حلهامب الوقوف كان،   اجلسيمة املوهبة و،  يمةظالع اخلصوصية لهذه. ف ها ب الة إاملاللك عنصر على دىت اإلنسان
 ةسميتها بعرفقيل أن وجه ت و ( .احلج عرفه: )سلم  قال صلى اهلل عليه و م   ن ثَ فمِ ج . كأنه كل احلكان    و،  للحج األركان

 ( . أوعرفت: )قول في ؟( . عرفت: )كان يقول له   هيها لرِ يُ  ا كان يعلم إبراهيم املناسك فيها و م   ما ألن جربيل لإ عرفات و
ت طيب : أي تها عرف كأن  ة  معظم ها مقدسة   ألن، أو دم مناسك احلج آم فيها ألن جربيل عل  ، أو فيها  ءدم عرف دواآ ألن

نعم .  صرفت لذلك و ه( .عرف) ى :سميألن كل جزء منها  وادد   ومجعت وهي حمل  ، تطييب المن التعريف مبعن  مأخوذ   .
ن يصل ألعل  ، عريفذلك الت تماع وفينبغي للواقف هبا أن يستحضر ذلك االج، قعة بمفرد ل نه اسم  أجيوز ترك صرفه على 

األنفس املشار إليه  هومعارفه اإلهلية وقربه األقدس وكرم ةللدنيا هاملستلزم ألن ميده بعظيم مواهب هكرب على ربجتماع األله اإل
بصره الذي  و، به  فإذا أدببته صرت مسعه الذي يسمع ، هُ ب  دِ بالنوافل دىت أُ  يل  إال يزال عبدي يتقرب ) : بقوله عز قالالً 

 .بزيادة   .اه.  ذين ألُعيذنه(سئلين أَلُْعِطيَ ن هُ ، و لئن استعا ئنفل، ها  مشي ب الِت ي هُ لَ جْ رِ  و، ها  يده الِت يبطش ب وبه ، يبصر 
فإن  اً هود و اً صاحل املناسك إال وادأالبيت و  وانووي من أن مجيع األنبياء دجالما يف حتفة ابن دجر على منهاج  (رابعا) و

هو  و:  (تح املعنيف)فمن مث قال يف    .ه ا.  عليهم أمجعني صلى اهلل على نبينا و ء مناسكهداأ قومهما شغلومها عن احلج و
 :استدل على ذلك  و. مة  من الشرالع القدي

يطوفون  اكة كانو ن املالل)إ : ن جربيل قال لهأ و،  أربعني دجة من اهلند ماشياً  جن آدم عليه السالم دأي و ما ر  ب : أوالً 
 ( .الف سنةسبعة آهذا البيت  قبلك ب

ي صرح به غريه الذ و. دج  بعد إبراهيم عليه السالم إال -سوالً ر  : أي- مل يبعث اهلل نبياً  : بقول ابن إسحاق : ثانياً  و
هما  نأقال : ي أ ه :نتاعإقال شيخنا يف اً . ا ه  . صاحل و هوداً  استثن نمل خالفاً ، دج  إال -رسول  أي : - أنه ما من نيب  

                                                             
 و .ن اخلامته اسم أبيه مات على دس لقبة و عرف هذه األمور املذكورة الِت هي امسه و كنيته و من نأقد ورد  و ( .اخلضر)لقبه  و (أبوالعباس)

 ه :الشنقيطي رمحه اهلل بقول بقد نظم ذلك الشيخ حممد العاق
 واخلضر املشهور بني الناس
 من عرف الكنية مثة السم  ا

 اس        بليا بن ملكان  أبو العب 
 ا    مسلم تما لقبال مع أباً 

من احلديث  ذاً موته آخ البخاري بكمن احملدثني   عة  ن قال مجاإ كما عليه احملققون من أهل العلم وكافة أهل الكشف و  نه اآلن دي  أالصحيح  و
سكون الالم  وددة ومال  بضم ا(يلْ ب ُ ) همسا نأاألقوال الِت يف اإلصابة  صح  أ و: قال ابن محدون . مسلم ال املشهور كما يف فتح املنعم على زاد 

 .املؤلف . ا ه  .امسه أمحد  من األقوال الِت ذكرها احلافظ ابن دجر يف اإلصابة أن ليس يف قول   و، فتحتية 
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ا دون ج  دَ  دم ونوداً أن آبلغين  : ديث قال، له عروة بن الزبري رضي اهلل عنهما لقا و : قال العالمة عبد الرؤوف.  اج  م يَُ  ل
.  هدج إالينا بعده مث مل يبعث اهلل نب ه ،مناسك لمع و هُ ج  حَ اهلل إبراهيم فَ  بعثمث ،  الشتغاهلما بأمر قومهما صال   و ود  ه
 رسالته منها قول احلسن يف ، اج  هما دَ  نأ رض بأداديث كثرية  امع تهاب عن قول عروة بأن احلديث على فرض صحجيُ  و

من املعلوم  و. زمزم  املقام و فيما بني الركن و صال   و شعيب   و هود   و ن قرب نوح  أَ سلم قال  اهلل عليه و ىأن رسول اهلل صل
الصالة بني  م من دديث احلسن املذكور كراهةتوه  ال يُ  و ، أن املثبت مقدم على النايفمع ، بغري دج هم ال يأتون البيت  أن

أن املصلي  و احلرمة من ديثأالكراهة : قال ال يُ  و، ها مقربة األنبياء وهم أدياء يف قبورهم  ها مقربة إلن الركن واملقام لكون
 وأألن شرط احلرمة  ( .كم مساجدلال تتخذوا قبور أنبيا: ) عليه وسلم لقوله صلى اهلل ههو منهي عن يستقبل قرب نيب و

معناه  ب -األنبياء جد : يأ- ينبغي أن يكون هذا : نعم قال القليويب ملخصاً. . ا ه  . 1هو منتف   و، ذلك  قُ ق  الكراهة حتََ 
 . من حملني إعانتهيف كالم شيخنا    .ه ا.هذه اهليئة املخصوصة فهو من خصالص هذه األمة اللغوي أما ب

 (املهم اخلامس)
عمرة احلديبية الِت  األوىلأربع : سلم الِت صحت عنه بال نزاع  صلى اهلل عليه و هُ رَ مَ أن عُ  ، وى ابن دجر الكربىايف فت

 وسلم وأصحابه صلى اهلل عليه لفتحل ، مث ملا وصل احلديبية صده عنها أهل مكة، أدرم هبا هو وأصحابه من ذي احلليفة 
 العرب أهل مكة ري  عَ  ت ُ الئهم يرجعون ل وقع الصلح أنا م   و بعضها فيه لأاحلديبية قرب احلرم يف رضوان اهلل عليهم أمجعني 

 كان تواضعاً   ذ  ئال دينصلى اهلل عليه وسلم للقت هكُ ْر ت َ  و . فرجعوا، مث يأتون السنة القابلة للقضاء  ، عليهم بدخوهلم هلا قهراً 
نقضوا  هم لذلك فإن اً ببس لحفكان ذلك الص، عليه بالفتح األكرب الذي هو فتح مكة  ن  مُ   تعاىل دىت يَ مر اهللأل وتفويضاً 

 ، التمكني منهم هم وزالِ إغذن له يف على اإل ن ذلك عالمة  أَ  ذ  ئفعلم صلى اهلل عليه وسلم دين، بعض ما فيه من الشروط 
،  هصحابألَ  و من العزة والعظمة له أن دخل مكة يف غاية   هم إىل بب يف قلو عر ى اللقأ و، اهلل عليه وسلم  ىقصدهم صلف
ال من هو مث مل يرج من عندهم وليس فيهم إ ، اهلل عليه وسلم ىهم النيب صلنَ م  لة دىت أَ  مذهلها يف غاية اخلوف والأ و

من قوله نه رضي اهلل تعاىل ع ه أبوبكر  اهلل عليه وسلم كما فهم ىصل هرب أجلكان ذلك عالمة على قُ  و، م  سالأو مُ مسلم 
ديبية رجع يف ما رجع صلى اهلل عليه وسلم اىل املدينة من احل ل و . ىل آخر السورةإ {ِإَذا َجاَء َنْصُر الل ِه َواْلَفْتحُ } : تعاىل

 وامث خرج، كهم نسن مللوا ، و حتمكة  وامث دخل فأدرم بالعمرة من ذي احلليفة أيضاً  ته ،السنة السابعة الِت فيها قضاء عمر 
 ةمرة اجلعرانة سنالعمرة الثالثة فهي ع اأم و ة .فهذه هي العمرة الثاني. كما وقع الشرط عليه يف الصلح  أيام ثالثةمنها بعد 

                                                             
 اأن أب بل يف كبري املناوي على قول السيوطي يف اجلامع الصغري: قلت  ( :ف  تَ نْ مُ  وه و، ذلك  قُ ق  حَ  الكراهة تَ  ألن شرط احلرمة و: )قوله  1

( بور أنبيالهم مساجد اليهود والنصارى اوذذوا ققاتل اهلل: )نه قال أسلم  اهلل عليه و ىبه رسول اهلل صل مَ ل  كَ كان آخر ما تَ : عبيدة بن اجلراح قال 
هى أمته عن مثل  ا نهل يسجدون لقبور أنبيالهم تعظيماً ا كانو   ام ل: عنه أنه نقل عن البيضاوي أنه قال  هخرجه البيهقي يف سننأالذي  احلديث .

 نأال ترى ، أ جَ رَ فال دَ  هلتعظيم من عبادته إليه ال ر  ثَ أَ  صولو  و، أ هبرود اً استظهار  ة  قرب م يفصلى  وذذ مسجد جبوار صال واأما من  ، فعلهم
 هسلم و   .ه ا.  ةوشبباملن ص  تَ خِ  ملقربة مُ االنهي عن الصالة ب و. احلطيم أي :  هلصالة فيلفضل أاحلل و ذلك عليه السالم باحلطيم  ليمع سإ قرب
عبد املقبور أن يُ  ةقبور املسلمني خشي: أي  بناء املساجد على القبور مطلقاً أن خرب الشيخني كراهة  تهنعم قال الزرقاين على املوطأ ما خالص، 

 . لفؤ م   .ها  .فهم اف   .ه . الك ذيقتضي محل كالم البيضاوي على ما إذا مل يف  ( .عبديُ  ناً ثاللهم ال جتعل قربي و : )خرب  ةفيها بقرين
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مث  ، لطالفا خرج منها إىل درب هوازن و ث مان  اهلل عليه وسلم ملا فتح مكة يف رمضان سنة  ىنه صلأذلك  و، فتح مكة 

 عليه وسلم هو اهلل ىخرج صل ث مان  ذي القعدة سنة عشر يف ليلة ثامن  و،  اً ها أيام قسم الغنالم فأقام بلة ىل اجلعرانإ جاء
ه وسلم فيها  اجلعرانة واصبح صلى اهلل علي ؤاىل أن جاإمث خرجوا  ا ،مكة وحتللو  واحمرمني بالعمرة دىت دخل هبعض اصحابو 

أصحابه إىل  وو هاهلل عليه وسلم  ىمث رجع صل ، نكرها بعضهمأَ بة ولذا من الصحا ع  مج م يعلم بعمرته إال ل ولت ، كبا
 مكة وهو ر يف هذه السنة على احلج أمريم  أَ و  ، مة أن احلج واجب على الرتاخيم األُ ل  عَ ي ُ لك السنة لِ ت جم يَُ  ل و، املدينة 
رضي اهلل  ل بعده علياً رسأمث ، رضي اهلل عنه  كر  ر على احلج يف السنة التاسعة أبا بأَم  مث ، بن أسيد رضي اهلل عنه اعتاب 
من  غ عنهم إالل  ب َ نه ال ي ُ أدكمته أنه جرت عادة العرب  و )براءة( ، ةبسور  يف الناس يف املوسم مبن مجع   و ذن هوؤ عنه لي

باحلج  ن ذي احلليفةم مدر أف، أصحابه  وهو اهلل عليه وسلم  ىدج بنفسه صل عشرمث يف سنة  ، قرابتهم م وهِ  تِ ْلدَ جِ  هو من
عن ابن عمر رضي  صح  . و األربع وكلها كانت يف القعدة  هُ رُ مَ فهذه هي عُ  ، ناً ارِ مث صار قَ  ، داً فرِ مُ  فكان أوالً ، مث بالعمرة 

    .ه ا ه .في هُ تْ طَ ل  غَ  عالشة رضي اهلل عنها و هذلك علي تأنكر  و ،  عتمر يف رجبإاهلل عنهما أنه صلى اهلل عليه وسلم 
صده  ته الِتمر ع )أربع  ، : عتمر عليه الصالة والسالم قالا كم ل أنسئِ سُ  ةيف احلاشي و.  الم ابن دجر ببعض تصرفك

يقال  و ، عدةمن العام املقبل دني صاحلوه يف ذي الق عمرته أيضاً  و، عنها املشركون عن البيت ىف احلديبية يف ذي القعدة 
قبل فيدخل يف األوىل على أن يأيت من العام امل قريشاً ى اهلل عليه وسلم قاض ىصلألن النيب ، القضية  هلا عمرة القضاء و

قد  و ه( .جتد مع عمرته و،  م دنني من اجلعرانة يف ذي القعدةلمرته دني قسم غناع و، أيام  يقيم ثالثة و ة  مكة بعمر 
 دي واهل ه املشركون عن العمرة األوىل حنرملا صد   و ، من شوال ان عمرة اجلعرانة كانت لليلتني بقيتأي عن ابن عباس و رُ 

على  رَ هِ قْ نه أُ أل العمرة دقيقةً  ثوابألصحابه  اهلل عليه وسلم و ىدصل له صل و، رجعوا اىل املدينة  أصحابه و وهو  دلق
 . صرفتكالم شيخنا يف احلاشية ب     .ه ا ِه .ي  وِ دَ عَ  كما يف اخلرشي و( .اعتمر: )فلذا صح أن يقال  ، عدم إكماهلا

 (املهم السادس)
ها يف كل  وجوببقال  عن االمجاع و ذ  ش ملن خالفاً ،  1الصحيح الذي وقع عليه اإلمجاع وهيف العمر  ةً مر  اً كون احلج واجب

سنني حلديث  سمخملن أوجبه يف كل  اً وخالف. كما مر . (استطعتم الوجبت ومل لو قلت نعم: ) دديث هُ د  رُ فإنه ي َ ، سنة 
( م  وْ رُ حْ مَ لَ  د إيل   يفِ أعوام ال مخسةعليه يف املعيشة متضي عليه  عتُ س  و  له جسمه و حتُ صح  اً ن عبد: )ادري أيب سعيد اخل

                                                             
وي و نالإيضاح  كما يف.ستطاعة اإل و ةاحلري العقل و و غالبلو  اإلسالم و : مسة شروط  خب: ي أ ( .خل..إيف العمر ةً مر  اً كون احلج واجب: )قوله  1
م  ل اً أوعسر سلم مُ أن إ و هفيستقر يف ذمت، دته فقط ر استطاع يف  يظهر أثره فيما لو و ، على املرتد أيضاً  هاملعتمد وجوب: لكن قال ابن دجر . 

، عنه  ابقوعه عن املستنلزم و  فلو صح   ، بدنية   نه عبادة  أل، خبالف حنو الزكاة ،  هِ تِ كَ ِر  من تَ  ضَ قْ م ي ُ  ل اً لكن لو مات مرتد ه .يتمكن بعد إسالم
 و) : هكما قال والدي يف مناسك  ة  ربعأفتكون ، وعلى املعتمد املذكور ال يكون اإلسالم من شروط الوجوب : قلت    .ه ا. هو مستحيل  و

 يف تقعم لاك  فلو كانت بصدد الزوال بادتمال  . مستقرة  احلرية ال: املراد  و   .هعة( . ا االستطا البلوغ و ل والعق و ةاحلري:  ة  شروط وجوبه أربع
َ ب َ ت َ خرج من الثلث ه و ن مات سيدإنه ألذي يظهر اف. مرض  ال على ما  قياساً  -لو قبل املوت و-ستطاعة دني اإل نم استقرار الوجوب عليه ني 

 ةً  العمر مر  مثل احلج يف الوجوب يف و . كما يف داشية ابن دجر على اإليضاح .  بل هذا أوىل ه ،ب م   هو غري عال و ال  ه فيما لو كان له مو قال
 .  . مؤلفاه.تركي  ابن على ِتكما يف داشية الصف  (.سلم الصالة على النيب صلى اهلل عليه و) و (كلمِت الشهادة) و (احلمد: )عند املالكية 
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سنني كما  مخس نعم يتأكد يف كل، ففيه أن احلرمان ال يستلزم الوجوب . كما رواه ابن أيب شيبة وابن دبان يف صحيحه .

دديث أيب  : أي-وهو  : ويو نال فمن مث قال ابن دجر على إيضاح،  (موعاجمل) مري على عبد الباقي وعن األ ةيف احلاشي
من  اً عوام أخذأ مخسةاملدة املذكورة والقول بوجوهبا يف كل يف استحباب احلج والعمرة  أكدعلى ت حممول   -سعيد اخلدري

 . ا ه  . لإلمجاع ذلك خارق  
 (املهم السابع)

ماعة يف صالة اجلكمنهم فيما يظهر   وادد هم ينو  لو ل و موسم جم يسقط ب و، إقامة موسم احلج يف كل عام فرض كفاية 
يحصل له ثواب ليف كل عام املوسم القيام بفرض الكفاية الذي هو إقامة  ةاملر لى ينوي احلاج مبا زاد ع نأ نعم يندب، البلد 

كر بعضهم العدوي على الزرقاين ذ يف  و. كما يف دسوقي الدردير . نيته ى ألن ثواب فرض الكفاية يتوقف عل، الواجب 
( اه السيوطيأشب)يف  و.  ة(احلاشي)أفاده يف    .ه. ا  نفس احلج:  هنا به رادالظاهر أن يُ  و. جمتمع احلجاج ( : املوسم)أن 
فطلب  ،حصوهلا  ال ينتظم األمر إال دنيوية وأها مصال دينية  تتعلق ب ، مور كليةأُ فروض الكفاية  : غريه قال الرافعي و: 

قط احلرج عن إذا قام به من فيه كفاية س و، خبالف العني  همن مجاعة املكلفني بعين وادد  ال تكليف ، الشارع حتصيلها 
ذا كان إعلم م ي كذا إن ل و، ن علم به إ كل من قدر عليه مثِ ، أَ أو تعطل  ضلكل فر اف، أو أزيد ممن يسقط به ، الباقني 

لقالم به ، لفيجب عليهم  ،ىل سالر البالد إقد ينتهي خربه  و، يتلف بكرب البلد  و، راقبة امل يليق به البحث و، قريبا منه 
ستاذ أبو إسحاق األ، و  هوالدو مام احلرمني إ ىعفمن مث اد  . مزية على القالم بالعني إلسقاط احلرج عن املسلمني خبالفه 

.  1: خالفهألذهان ىل اإ رو املتباد ، أهل التحقيق عني سنجلا بوعلي  أه ادك، و فضل من فرض العني أأنه : ين يسفراياإل
طلب  : ذلك أن القول بأنه أفضل من فرض العني وإن كان مبنيا على قاعدة ان املتعدي أفضل من القاصر وقال الشافعي و

النيب صلى  من وقد قد  اإلمياكفضل  أقد يكون القاصر  : كر اإلطالق وقالأنإال أن الشيخ عزالدين . العلم أفضل من النافلة 
؟ . فقال إميان  أفضل أي األعمال : لَ ئِ سُ  عمالكم الصالة وأاهلل عليه وسلم التسبيح عقب الصالة على الصدقة وقال خري 

باهلل مث جهاد يف سبيل اهلل مث دج مربور وهذه كلها قاصرة مث اختار العز تبعاً للغزايل يف اإلدياء أن أفضل الطاعات على 
 ل الناشئة عنها . ا ه  . املراد من كالمه بتوضيح  ما من موضعني ، و اهلل سبحانه و تعاىل أعلم .قدر املصا

 

                                                             
 ( .العني فرض الكفاية أفضل من فرض: ) طالفة   مام احلرمني وإقول : موطأ  م قال زرقاين ال فمن ث: ه(ىل األذهان خالفإ دراباملت و: )قوله  1

ه يف سبيل اهلل أفضلهما قنفتُ  دينار   و، ك هلِ أعلى  هنفقتُ  دينار  ) اً :أمحد مرفوع وىر  و: قال  ( .فرض العني أفضل: )فنص الشافعي  . ضعيف  
اهلل  ىريرة أن رسول اهلل صلقال أبو ه و . نه كفاية  على النفقة يف اجلهاد أل نه فرض عني  النفقة على األهل أل لَ ض  فَ ف َ  ك( .قه على أهلِ الذي تنف

هيد ريه ريح دم الش ما كان أطيب و قد قيل إن و ( .الذي نفسي بيده خللوف فم الصالم أطيب عند اهلل من ريح املسك و: )سلم قال  عليه و
عن  طيالسيالهو أفضل من الكفاية وما رواه  و، الصوم فرض عني  بذل الروح ألن اجلهاد كفاية و بالنفس و ةمسك مع ما فيه من املخاطر  ال

لك قبل وجوب يتمل أن يكون ذ ( .فضله على سالر األعمال املكتوبة فذكر اجلهاد و، سلم  اهلل عليه و ىخطب النيب صل: )أيب قتادة قال 
طيب أ ر  صله طاهأما  ن  أفك ، خبالف الدم على أن أصل اخللوف طاهر   و، فهو أعظم من اجلهاد ، كان اإلسالم أر دد أالصوم  أيضاً  و، الصيام 

 ا ه  . مؤلف . . بتصرف هكالم    .ه ا اً .ري
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  املطلب األول 

 يف فضالل احلج
 و فيه مهمات
 )املهم األول(

ا تأخر مقد ورد يف فضل احلج أداديث كثرية منها خرب : )من جاء داجاً يريد وجه اهلل تعاىل فقد غفر له ما تقدم من ذنبه و 
ويشفع فيمن دعا له( . ومنها : )من قضى ُنُسكه وسلم املسلمون من لسانه ويده ُغِفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر( . 
ومنها ما رواه ابن دبان عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : )إن احلاج دني يرج من بيته مل 

 له ب ها دسنة ، و دط عنه ب ها خطيئة ، فإذا وقفوا بعرفات باهى اهلل به ماللكته يقول انظروا إىلَيُْط خطوًة إال كتب اهلل 
عبادي أتوين ُشعثًا ُغرباً ، ُأشِهدُكم أين غفرت هلم ذنوب هم وإن كانت عدد قطر السماء و رمل عاجل ، وإذا رمي اجلمار مل 

وم يوم القيامة ، وإذا دلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور  ييدر أدد  ماله دىت يوفيه اهلل تعاىل ماله من األجر 
القيامة ، فإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه( .كذا يف احلاشية نقالً عن إعانة شيخه وشيخنا . و 

 والبزار وابن دبان طرباين يف الكبرييف فتاوى الرملي : و هذا اخلرب كما رواه ابن دبان يف صحيحه ب هذا اللفظ كذلك رواه ال
أيضاً يف صحيحه ب هذا اللفظ : )و أما وقوفك عشية عرفة فإن اهلل تعاىل يهبط إىل مساء الدنيا فيُباهي بكم املاللكة فيقول 

حر بعبادي جاؤوين ُشعثًا ُغربًا من كل فج  عميق يرجون رمحِت فلو كانت ذنوهبم كعدد الرمل أو كقطر املطر أو كزبد ال
لغفرت ها ، أَفيضوا مغفوراً لكم ، و أما َرْمُيَك اجلمار فلك بكل دصاة  رميتها تكفري كبرية  من املوبقات ، و أما طوافك بالبيت 
، فإن تطوف وال ذنب عليك يأيت ملك فيضع يديه بني كتفيك فيقول : ِإْعَمْل فيما يستقبل فقد ُغفر لك فيما مضى( . 

من دديث عبادة بن الصامت بلفظ : )و أَما وقوفك بعرفة فان اهلل عز وجل يقول ملاللكته :  و روي الطرباين يف األوسط
يا ماللكِت ما جاء بعبادي ؟. قالوا : جاؤوك يلتمسون رضوانك و اجلنة فيقول اهلل عز وجل : فإين ُأشهد نفسي و خلقي 

. و رواه أبو القاسم االصبهاين بلفظ : )و أما  أين قد غفرت هلم و لو كانت ذنوب هم عدد أيام الدهر و عدد رمل عاجل(
 وقوفك بعرفات فإن اهلل تعاىل يط ِلع على أهل عرفات فيقول : عبادي أتوين ُشعثاً ُغرباً أتوين من كل فج عميق فيباهي بكم

لرملي : و ال ااملاللكة فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عاجل و جنوم السماء و قطر البحر و املطر لغفر اهلل لك( . ق
هذا احلديث يدل على أن املراد بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف دديث احلج : )خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه( غفران 
الذنوب صغالرها و كبالرها دىت التبعات و قد قال الزركشي و الدماميين بعد ذلك احلديث : هذا يقتضي أنه تغفر الصغالر 

م ابن دجر : و قوله : )رجع كيوم ولدته أُمه( أي : بغري ذنب و ظاهره ُغفران الصغالر و والكبالر . و قال شيخ اإلسال
الكبالر و التبعات ، وهو من أقوى الشواهد حلديث عباس بن مرداس املصرح بذلك و له شاهد من دديث ابن عمر يف 

وهو : أن رسول اهلل  1يف زوالد املسند تفسري الطربي . ا ه  . و دديث عباس بن مرداس أخرجه عبد اهلل بن أمحد بن دنبل

                                                             
 ىرسول اهلل صل ن)أ : ب احلج عنه بلفظابن ماجة يف كتا أخرجه أيضاً  و: قال احلافظ ابن دجر  ( :خل..إخرجه عبد اهلل بن أمحد)أ ه :قول 1

إن شئت ، ال أي رب ق ه .خذ للمظلوم منآفإين ، م ل ظاالخال ما أين قد غفرت هلم : جيب فَأُ عشية عرفة باملغفرة  همتألُ  ىسلم دع اهلل عليه و
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صلى اهلل عليه وسلم دعا عشية عرفة ألُم ِتِه باملغفرة والرمحة ، فأكثر الدعاء فأجابه اهلل عز وجل : )أن قد فَ َعْلُت و َغَفْرُت 

ظلمته( . فلم من م ألُمتك إال من ظلم بعضهم بعضا( . فقال : )يا رب ، إنك قادر  أن تغفر املظال م و تثيب املظلوم خرياً 
، فلما كان من الغد دعاه غداة املزدلفة ، فعاد يدعو ألُم ِتِه ، فلم يلبث النيب صلى اهلل عليه وسلم أن  1يكن تلك العشية

تَ َبس َم ، فقال بعض أصحابه : يارسول اهلل ، ِبَأيب أنت و أُمي ، ضحكت يف ساعة  ل م تكن تضحك فيها ، فما َأْضَحَكَك 
اهلل ِسن َك ؟ . قال : )تَ َبس ْمُت من عدو اهلل إبليس دني علم أن اهلل عز و جل قد استجاب يل يف أمِت و غفر  َأْضَحكَ 

املظامل ، و هو يدعو بالثبور و الويل ، و يثو الرتاب على رأسه ، فَ َتَبس ْمُت مما يصنع من َجَزِعِه( . و أخرجه الطرباين يف 
نن الكربى و أخرجه ابن عدي و فيه : )إنك قادر  أن تثيب املظلوم و تغفر هلذا الظال م( . معجمه الكبري و البيهقي يف الس

فأجابه اهلل عز و جل : )أن قد فَ َعْلُت( . و أخرجه أبوداود يف السنن وسكت عليه فهو صال عنده ، و أخرجه ضياء الدين 
كرت يف ل البيهقي هذا احلديث له شواهد كثرية قد ذ املقدسي يف األداديث املختارة مما ليس يف الصحيحني من طرق ، وقا

)كتاب البعث( . ا ه  . وجاء أيضاً عن عبادة بن الصامت و أنس بن مالك و عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب و أيب هريرة 
وب نو زيد جد عبدالرمحن بن عبد اهلل بن زيد ، و قال الكرماين بعد ذلك احلديث : فإن قلت : هل هو عام يف مجيع الذ

؟ . قلت : و هو عام يف مجيع ما يتعلق حق اهلل تعاىل ألن مظال م الناس حتتاج إىل اسرتضاء اخلصوم . ا ه  . و ي مكن 
رجوعه إىل ما قدمناه ب معن أن دقوق الناس ال تسقط به بل يُ َعو ُضُهُم اهلل عز وجل من اجلنة ، و قال شيخنا شيخ اإلسالم 

ديث أنه يغفر له بذلك الصغالر والكبالر ، و قد جاء مصردًا به يف بعض األداديث ، لكن زكريا يف فتاويه : ظاهر احل
اأَلْوَجهَ محله على غري الكبالر املتعلقة باآلدمي  . و قال الزركشي يف قواعده : و أما ما ورد من إطالق غفران الذنوب مجيعها 

ًا ُر الذنوب( و دديث : )من صام رمضان إمياناً و ادتسابعلى فعل بعض الطاعات من غري توبه كحديث : )الوضوء ُيَكف  
َم من ذنبه( . و )من دج فلم يرفث  ُغفر له ما تقدم من ذنبه( . و )من صلى ركعتني ال ُيد ث فيهما نفسه ُغِفَر له ما تَ َقد 

 التوبة ، و نازع يف ر ال يغفرها غريو ل م يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه( . و حنوه َفَحَمُلْوُه على الصغالر فإن الكبال
ذلك صادب الذخالر و قال : فضل اهلل أوسع . و كذلك قال ابن املنذر يف )اإلشراف( يف ) كتاب االعتكاف( يف قوله 

ا هصلى اهلل عليه و سلم : )من قام ليلة القدر إي ماناً و ادتساباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه( . قال : يغفر له مجيع ذنوبه صغري 
 : أن الكبالر يريد به أبا حممد  األصيلي  ال ُمَحد ثَ -و كبريها . و دكاه ابن عبد الرب يف )التمهيد( عن بعض املعاصرين له 

ما قال : وهو جهل بني  وموافقة  للمرجئة يف قوهلم ، و لو كان ك -و الصغالر ُتَكف رَُها الطهارة و الصالة لظاهر األداديث
د  ، فرض ، و الفروض ال َيِصح  شيء  منها إال بقص  ر بالتوبة معًن ، و قد أمجع املسلمون على أن ها زعموا مل يكن لألم

 ولقوله صلى اهلل عليه وسلم : )كفارات  ملا بينهن ما اْجتُِنَبِت الكبالر( . ا ه  . و داصله أن الراجح أن ال ُمكف ر ب هذه األُمور
                                                             

 كَ حِ ضَ فَ  : قال، ل أما س ىلإجيب أُ ف، الدعاء  فلما أصبح باملزدلفة أعاد، عشية عرفة  هُ بْ فلم جيُِ . م  ظاللغفرت ل عطيت املظلوم من اجلنة وأ
ما كنت  ةن هذه لساع، إأمي  نت وأيب أب: عمر  فقال له أبو بكر و -من الراوي شك  - مَ س  بَ قال ت َ أو سلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و

خذ الرتاب أ غفر ألمِت ستجاب دعالي وااهلل قد  ا علم أنم   إن عدو اهلل إبليس ل: قال  ؟ . اهلل سنك كَ حَ ضْ أَ  كَ كَ حَ ضْ أَ فما الذي ، تضحك 
 . ؤلفم   .ه . ا (داشية شيخنا)كما يف   . (عهالثبور فأضحكين ما رأيت من جز  يدعو بالويل و و هسأفجعل يثوه على ر 

 . لفؤ م   .ه ( . اخل..إعشية عرفة فلما أصبح هُ بْ فلم جيُِ : )يف بعض الطرق  ( :تلك العشية نكي )فلم ه :قول 1
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على  ْكم  نه دُ أ و، أا تقدم فيه من األدلة مل ان َعام اً فيها خمصوص  بغري احلج املذكورالصغالر دون الكبالر ، و هو و إن ك

كالم . ا ه  . 1اتتبعالكبالرها دىت  صغالرها و، ذنوب المن تكفري احلج املذكور جلميع  هفال ينايف ما قررنا، جمموعها 
إذا كان يوم عرفة ) : نه قالأعن النيب صلى اهلل عليه وسلم  يَ وِ نه رُ أعانة شيخنا إبل يف  : قلت.  بتصرفه يو رملي يف فتاال

أنه فاك ال ي و   .ه ا( . لقوم يف غري يوم اجلمعة يهب قوماً و  -ة  غري واسطأي : ب–يوم مجعة غفر اهلل جلميع أهل املوقف 
ال ،  اً ال مطرود و ال حمروماً  و اً م جيعل منهم شقي ل وأو ب ها ،  ما بال واسطة  ، إيف غفران ذنوب أهل املوقف مجيعها  صريح  

 (اجليم) و ء(احلا) من (ج  احلَ ) بِ ك  َر ت َ  ةدكم و ( :سراركشف األ)قال ابن العماد يف  فمن مث   ه ،غري  فرق بني مربور احلج و
 -ذنيب : يأ- رميك جِبُ تُ ئْ يا رب جِ  : ن العبد يقولأفك،  (رماجلُ )من  (اجليم) و،  (لماحلِ )من  ء(احلا)ن أىل إ اإلشارة: 
ا ذلك إال ملا يرى م و، مثل يوم عرفة منه أذل  أدقر و أصغر و يف يوم   يَ ؤ ن الشيطان ما رُ ِوَي أرُ  و   .ه ا.  كمِ لْ ِحِ  تغفرهُ ل

 يف احلديث و ة  ،عرفب الوقوفَ  إالا هَ رُ ف  كَ ال يُ  اً ن من الذنوب ذنوبأقال إذ يُ جتاوز اهلل عن الذنوب العظام  من تنزل الرمحات و
زوة يف سبيل غ عشريناحلجة الواددة أفضل من  و ( .ن اهلل تعاىل ال يغفر لهأظن  من وقف بعرفه و أعظم الناس ذنباً ) :

القضاعي من دديث أيب جعفر حممد بن  كذا أمحد و ما رواه ابن ماجة و لكن هذا معارض بة( . احلاشي)كما يف   . اهلل
م يف الصحيح ه تج بله ثقات يُ اجر  و: قال السخاوي  ( .د كل ضعيفاحلج جها) : ترفعه ةعلي بن احلسني عن أم سلم

مث . ا ه  .  عن أم سلمة لورده يف العلأومبا ذكره خرب الرتمذي فإنه   . ه ا. ة ممن أم سل لكن ال يعرف أليب جعفر مساع  
 وجه و   .ه ا . دركهايُ  م هو ل نه من دديث حممد بن علي عن أم سلمة ونه مرسل ألأذكر أنه سأل عنه البخاري فقال 

ملال دون بعض ا و نبالبد الممل اآلحت جاحل و، بذل الروح  املال و و نالم بالبدأن اجلهاد حتمل اآل وهكون احلج كذلك 

                                                             
بن املنذر االذي عليه  هذا هو املعتمد ( :تبعاتالكبالرها دىت  فال ينايف ما قررناه من تكفري احلج املذكور جلميع الذنوب صغالرها و: )قوله  1
 طلقللم صغالر محالً لاها ب ل -منهم العالمة ابن دجر و-بعضهم  مبتدأتقييد و. بإطالق النصوص  خرين أخذاً أمت ال كابر املتقدمني وأغريه من  و

 واديث محل، ين غريه من املذكور  بن املنذر واا جهله مَ  لَ  ثابتاً  ن اإلمجاع لو كانأب (أوالً ) خربمجاع مدفوع  قل عن اإلنُ ا م ب عمالً  و، على املقيد 
ما يكون  إن دطلق على املقيمحل املبأن  (ثانياً ) و. بإطالق النصوص  تبعات أخذاً الالكبالر دىت و الصغالر  م  عُ ري يف احلج املذكور على ما ي َ فالتك

نه يكفر الكبالر : أما صردت به األداديث من أن الذي يظهر  و: من مث قال العالمة الكردي  و، م يرد فيه تصريح ينايف احلمل املذكور  فيما ل
لكبالر والفضل ىل أن اإلطالق يشمل الت يف األصل إم و: قال  هداديث يبقى الكالم فيما أطلقت األ ال ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها و. 

 (على اإلقناع ي  مِ ريِْ جَ البُ )يف  و: قال . عانة عن داشية شيخه السيد أمحد ددالن على عبدالرؤوف الزمزمي يف املناسك اإلنقله يف  كما. واسع 
ها كما قاله الزيادي قال من أدال هِ نِ ك  مَ  قبل تَ  أو بعده و جهيف د مات تبعات على املعتمد إنالر دىت لالكبا صغالر والكفر يُ احلج  و: )ما نصه 
م إث غفر له  اً عدوان ظلماً  اً قتل نفسأو  مبعن أنه إذا غصب ماالً  ، دمينيلسقوط دقوق اآل قدام الم اإلث ما ذكر إمنا هو إل تكفريه ل و ع ش :

 و، اآلدميني  مثله سالر دقوق و ، ىل اهلل تعاىل يف اآلخرةإمره أفإال  و،  نَ ك  مَ  تَ  نإرد املغصوب  وجب عليه القود و و، ذكر  قدام على مااإل
الرملي عن مرتكب الكبالر الذي مل يتب منها إذا دج هل يسقط  لَ ئِ سُ  و. املشهور  وهكالم الزيادي  و، هو بعيد خمالف لكالم الزيادي 

لو قلنا  و: )ارة الرمحاين عب و به .نه يتوقف على التوبة مما فسق فأجاب بأ ؟ . يتوقف ذلك على توبة و، أالشهادة  د  رَ كَ    أثره و قوصف الفس
املقصود نقله    .ه ا ه .من ءارب ستاإل من التوبة و د  بُ  فال عدهبراد الشهادة أدىت لو  ة ،خر مور اآلما هو بالنسبة ألُ  الكبالر فإن ري الصغالر وفبتك

 .مؤلف    .ه ا. عانة الطالبني على فتح املعني إمن كالم شيخنا يف 
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 نعم قد ، كما يف كبري املناوي. له جهاد  ، فاحلجعذر لملن ضعف  1أضعف من اجلهاد يف سبيل اهلل فهو جهاد  ، الروح 

 يف سبيل اهلل يف دق من ضعف عن اجلهاد يف سبيل اهلل غزوة   عشرينمن كون احلجة الواددة أفضل من ال مانع  : يقال
حلج علم أنه ال داجة لقول القرايف أن الذي يسقطه ايُ  يضاً أومن هنا  . {َوالل ُه ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاء} : لعذر بشهادة

ألن  احلديث ال يتناوهلا ذنوب يفال ظفلفان  ، راتاالصلوات والكف اءقض خمالفة اهلل تعاىل ال نفس تبعات العباد و إمثاملربور 
، ادبها يتوقف إسقاط احلقوق على إسقاط ص، فإمنا الذنب املطل فيها  و ذنباً  تذمة ليسالدقوق عباده يف  دقوق اهلل و

اهلل  و، فهم افجيب املصري إليه  هذا مما هقيل أن قول نإ و ىكما ال يف. ا ه  .خمالفة اهلل فقط  إمثالذي يسقطه احلج  و
  . علمأسبحانه وتعاىل 

 (املهم الثاين)
 يف ما جاء يف فضل احلج من اآلثار

 احلاج  ) : نه قالرضي اهلل ع شعري  عن أيب موسى األ ى(أم القر  دلقاص ىرَ القِ )فمنها ما رواه الشيخ حمب الدين الطربي يف 
، من ذنوبه كيوم ولدته أمه  يرج و، من أمهات البعري الذي محله  أربعني بعرياً يف  باركيُ  و، من أهل بيته  أربعمالة  يشفع يف 

هل : فقال  ؟ . يعدل احلج ء  فهل من شي،  تُ كربُ َضُعْفُت و   دق و، احلج  عاجلأُ يا أبا موسى إين كنت : فقال الرجل 
صحاب بعريه( . ه : )و يبارك يف أربعني من أرقبًة من ولد إمساعيل ؟( . و يف رواية من دديث غري  سبعنيتستطيع أن تعتق 

صادبة له  اجلماعة امل: مبعن  ة(م)أمجع  ( .من أمهات البعري الذي محلة) : قوله ويُريد من صحبه يف سفر دجه . ا ه  . 
 أربعنيبورك يف  ةعليه مر  ج  ن البعري اذا دُ أوي منها ما رُ  و ، در إذ خرب ما فسرته بالوا ، كما يشهد له ما يف الرواية الثانية

اد ق  ن وَ أ ق ذلك ما قال النهرواينامصد و، على اهلل أن يرعاه يف رياض اجلنة  مرات كان دقاً  سبععليه  ج  ه وإذا دُ  من أمهات
 ه ،خرجت منف ستوقداملفألقيتها يف : قال  . دهاوقيل مرات   عشرإىل مكة  ىقد سع بسلسلة عظم مجل  ى تأمحام  رِ وْ ن   ت َ 

إذا بصوت هاتف  و ،فخرجت بشدة دىت وقعت يف صدري  تالثالثة فعاد ايتهلقت فأدفعُ  ، ادت فخرجتفألقيتها فع
لرمحة مبطية ا فة وأفإذا كانت هذه الر ؟ . مرات كيف حترقها بالنار  عشراىل مكة  ىقد سع ظام مجل  عهذه  ! ويك: يقول 

ن دج ثانية م و ه ،رضف قد أد ىف دج دجةً  نم: ) نأ يو ومنها ما ر . عن روح البيان  ةكما يف احلاشي؟ .احلاج فكيف به 
بشرة على   شعره وم اهللدر   ثالثةً  ن دجمَ  و ، فليقم َدين  من كان له عند اهلل : من عند اهلل  ك  لَ مَ  غداً  يفيناد ، ربه نَ ايَ دَ 

 ة  ي  قِ وْ فَ ف َ  كاف    م  ضَ بِ - (تامةكُ ) ن  أ هعلمو أَ ف -مكان بالقريوان-أتوا سعدون اخلوالين باملنستري  ن قوماً أكي منها ما دُ  و ( .النار
                                                             

ركان أدد أن احلج إما بعد ف)أ : ال يرد هذا على قول النووي يف خطبة اإليضاح و:  قلت ( :خل..إضعف من اجلهادأ فهو جهاد  : )قوله  1
بن دجر ل قال اب ، حنومها و الصدقة خبالف الصالة و كفاية    أو فرض عني   من أعظم الطاعات ألن اجلهاد يف سبيل اهلل ال يقع إال و، الدين 
وع الصدقة فإن من تط أفضل من تطوع الصالة بل و فرض كفاية   أو ال فرض عني  إنه ال يقع من املكلفني أأن تطوع احلج من ديث  اهما معن

قال  تق  ؟ .عصلة  أو  يف هتنفق جيعلأدج فأكثر  سلم عن رجل   اهلل عليه و ىن عالشة سألت رسول اهلل صلأقضية ما يف دديث عبد الرزاق 
فضل منها باألوىل أفضل أنواعها فيكون أهو  و تقأن احلج أفضل من الع ( .ال لغو فيه يفضل عتق رقبة   طواف سبع  : )سلم  اهلل عليه و ىصل

فاية وهو أفضل بأن االشتغال بالعلم فرض ك ( .شتغال بالعلم أفضل من الصالة النافلةن اإل: )أقول الشافعي رضي اهلل عنه  وامن مث وجه قال و
 .مؤلف  . ا ه  . لفالن من
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ي أ-بيض اللون فقال أَ  بقيَ  و،  فلم تعمل فيه شيئاً ، عليه النار طول الليل  مواضر أَ  و،  قتلوا رجالً  -من الرببر قبيلة  : 

 داين دج ثانيةً  من و، فرضه  أَد ى من دج دجةً : )أن  تُ ثد  دُ : قال  . نعم ا :الو ق . دجج ثالثلعله دج  : -سعدون
نظر . أُ اآلخرة  يا ويف الدن : أي ( بشره على النار م اهلل تعاىل شعره ودر  : )قوله يف احلديث  و. احلديث املذكور ه...( رب

دجها  خر دجة  فلما كان آ،  وثالثني دجةً  منها ما روى عن ابن املنكدر دج ثالثاً  و.  ةأفاده يف احلاشي هُ .ادَ ر  شُ  الشفا و
 ةالثاني و، ن فرضي ع ة  فوادد،  وقفةً  ثالثاً و ثالثنياللهم إنك تعلم أنين قد وقفت يف موقفي هذا ) : هو بعرفات قال و

فلما دفع  ( .مل تتقبل منه ين قد وهبت الثالثني ملن وقف موقفي هذا وأشهدك يا رب أُ  و، عن أمي  ةالثالث و، عن أيب 
؟ ،  ق اجلودجتود على من خل؟ ، أ كرم على من خلق الكرمتتأبن املنكدر ا يا: )ودي يف املنام باملزدلفة نُ  من عرفات ونزل

عانة إكما يف ( .عام   يْ لفَ أَ خلق عرفات بِ أن وقف بعرفات قبل أن مَ جاليل لقد غفرت لِ  عزيت و و: إن اهلل تعاىل يقول لك 
يف  من ت بم فلما كانت ليلة عرفة ن سنةً  تُ جْ جَ دَ : قال  فقعن علي بن مو  ىرو يُ  : ومنها ما يف اإلدياء قال.  شيخنا

. يا عبد اهلل  :أددمها صادبه  ىفناد خضر   من السماء عليهما ثياب   فرأيت يف املنام كأن ملكني قد نزال ، مسجد اخليف
 دج: قال  .ال أدري  : قال ؟ . جل يف هذه السنة و تدري كم دج بيت ربنا عز: قال  . لبيك يا عبد اهلل : خرفقال اآل

انتبهت فعين  اغابيف اهلواء ف امث ارتفع : قال. س نفُ ستة أقال . ال : قال  ؟ . فتدري كم قبل منهمأ ستمالة ألفبيت ربنا 
ضت فأفلما  ؟ . سنفُ أ ستةنا يف أكون أس فأين نفُ أ ستةبل دج إذا قُ  : مهمين أمري فقلتأَ  و شديداً  غماً  اغتممت و اً فزع

شخصان قد الإذا فحملين النوم ف، بل منهم يف قلة من قُ  فكر يف كثرة اخللق وأُ رام فجعلت عند املشعر احل تُ مْ  من عرفة نِ 
؟ ذه الليلة جل يف ه و تدري ماذا دكم ربنا عز: أمث قال ، الكالم بينهما  اأددمها صادبه وأعاد ىفناد مانزال على هيئته

 و . فعن الوص ليب من السرور ما جي انتبهت و: فل قا مالة ألف .من الستة  وادد  فإنه وهب لكل : قال  : ال .قال . 
اللهم إين قد : لت فق هقبل دجىف من ال يُ  تفكرت يفلما قضيت مناسك،  سنةً  تُ جْ جَ دَ : عنه أيضا رضي اهلل عنه قال 

 و علي   ىلي تتسخيا ع : يت رب العزة يف النوم جل جالله فقالأقال فر  ه .جعلت ثواهبا ملن مل يقبل دج وهبت دجِت و
كل   قد وهبت؟ ،  باجلود والكرم من العاملني قأد أكرم األكرمني و أنا اجود األجودين و و ءاألسخياو ا خلقت السخاء أن

 .علم أإىل غري ذلك واهلل سبحانه وتعاىل  منها ومنها و   .ه ا. قبل دجه ملن قبلته أمن مل 
 (املهم الثالث)

 طالفني بالبيت ولل ستون ةمالة رمح و عشرونعلى هذا البيت كل يوم وليلة ينزل اهلل : )جاء يف دديث برواية الطرباين 
مسجد -د ينزل اهلل على هذا املسج) : برواية األزرقي و ( .بيتإىل الناظرين للعشرون  لعاكفني دول البيت ولربعون أ

لناظرين لعشرون  و، البيت  وأربعون للمصلني دول، للطالفني بالبيت  ، ستونمالة رمحه  و عشرونليلة  كل يوم و  -مكة
جيوز أن  و، اً جدسمى مسيُ  هألن ( .البيت: )راد مبسجد مكة جيوز أن يُ : الكربى  يهقال ابن دجر يف فتاو  و ( .ىل البيتإ
تنزيل على أهل لاويكون املراد بالتنزيل على أهل البيت ، ظهر كما قاله احملب الطربي هو األ و،  (مسجد اجلماعة) : راد بهيُ 

 ِة ،وي  س  الينهم بيتمل القسمة ب (خل...إلطالفنيلستون : )قوله  و، فيه  ةعلى أنواع العبادة الكالن تسموهلذا قُ  ، سجدامل
 اد فله ثواب  ما ز  و، كثرته  وأىل قلة العمل إمن غري النظر  النظر شرعاً أو الصالة  وأالطواف  ىمسم منهم ب ل  كُ   ىتأديث 

ل أب ىحمل مجع   مثالً  (الطالفني)ألن ، ول املتجه عندي األ و، قسمتها بينهم على قدر العمل  يتمل و، من غري هذا الوجه 
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ى الطواف ممس هم بمن وادد  حيث أتى ، فمن الطالفني  فرد   فيها على كل فرد   حمكوم  :  أي . ةي  ل  كُ :  ومدلوله، فهو عام ، 

يدل  و، ل كمأته اخر تكون رمحعنه عمل اآل ىخل مله كمال  ع قارن أو، ر ثلكن من يأيت باألك، دصل له الستون  شرعاً 
لكن  ت ،كثر أو   تيف مجاعة قل ل  صَ العشرين درجة املرتتبة على صالة اجلماعة حتصل لكل مُ  السبعة و وألذلك إن اخلمسة 

غفرة واحلفظ كامل اعأو أنو  الناظرين مث الرمحات يتمل أن تكون من نوع   قال يف املصلني وكذا يُ  و، كمل أدرجات األكثر 
ىل ما ال هناية له ن إاتكون بدفع نقمة وكالمها يتنوع تارةً  و، نعمة  ءادسإفتارة تكون ب . العطف : والرضا والقرب إذ الرمحة

بل ، بني االنام  ةيف األرض املقسوم ةمن الرمحة املبثوث أً ليس هذا العدد جز  و: )ين يؤيد ما ذكرته قول القطب القسطال و، 
ب هل يتجزأ على  ا الثواذه مث إن: ) قال ( .ألهل احلرم على من سواهم ها فإنه يتجدد بتجدد الليايل واأليام تشريفاً هو غري 

 و ، لو ركعة و صل  م و اً ،لو أسبوع لطالف ولر فيحصل ثاملك يستوي فيه املقل و أو تهقل كل عامل حسب كثرة العمل و
اهلل  ظهر وي الذي ؟ . يتص بالوافدين مالليلة على تعاقب األوقات أ اليوم وهل يتكرر العمل يف  و ة ،حمل لو و ناظر  

منهم ذلك العدد  مفرد فينال كالً  مقرن و ر وثومك مقل   الدق و نه يشرتك فيه كل عامل من سابق وأعلم أتعاىل  سبحانه و
ال  هود من كالماملقص   .ه . امثاهلا أبعشر فإن احلسنة  همن زاد منهم يصل له ثواب زيادة عمل املعني على العمل املعني و

مرتوك  أخذ به احملب الطربي و، ذلك اقتضى ن إو  هظاهر  ليقال احلديث ويقتضي فضل الطواف على الصالة ألنا نقو 
ن هذه تسمية رد بأيُ  . فيها صالة فهو داخل   ىسميُ القول بأن الطواف  و، باألداديث الكثرية الدالة على فضل الصالة 

من العلماء    قال كثري  مث من و هه  ملشابايف  ةً فحذف درف التشبيه مبالغ ةصالالنه كأة وقعت يف احلديث على معن جمازي
و ، ظرين اللن ُجزأً  ، أجزاء ستة تالعشرين قسم و املالة اتوجه القسمة كما ذكر اهلل الرمح: نقله عنهم احملب الطربي  كما
أجزاء  ثالثةُ كان له   اً مصلي اً طالف الطالف ملا كان ناظراً  و ة ،لصالل لنظر ول يَ وزِ جُ فَ  غالباً  ن للمصلني ألن املصلي ناظر  اجزء

 :هلل در من قالمن النار و  اً يقتع صاره ألن من طاف ب.  اً(عتيق: )ي البيت إمنا مسُ : فمن مث قال أبو بكر الواسطي  . ا ه  .
           دق طوىب ملن طاف بالبيت العتيق و

 عىس دنيعي كل القصد نال بالس و
          منزلةً  ذاك السعيد الذي قد نال

 غدا ق     اف بالبيت العتيط نمكل  و

                        جهارإ و جلا إىل اهلل يف سر   
         رأستا و بأركان   جهراً اف ط و

             طارأو من كل  هيف دهر  اءعلي
 ار                          من الن دقاً  اً قَ ت َ عْ مُ  ىبني الور 

نظر فيه احملب  و ءوالطواف على شي ةذ فليس يف احلديث تعرض لفضل شيء من النظر والصالئعانة شيخنا ودينإكما يف 
فدل على  . رانظي م إن ل لطالف واملصلي وثبت ليناهلما ما  املتعمد ترك النظر وكذا ياملصل الطالف و ىالطربي بأن األعم

ه اجلنس ب ذ  لشا اً حلاقإلحق به ما جاء على خالف الغالب يف بة مدفوع بقوهلم غالباً نظر  ام ركعِت الطواف و أن املراد غري
م على ظاهر احلديث أهنا تقس : وقال العالمة العدوي على اخلرشي يف فضل العيدين ، كالم ابن دجر بتصرف    .ه ا .

 مالة رمحة  ، نيحصافتنه ينزل على كل مأ هبر يق و، عشرون  وربعون أ و وادد  ستوننه ينزل على كل أمجيعهم ويتمل 
ختلف قدر ان إخرى تقسم على مجيع الطالفني و أُ  بعبارة   و ه .شربخيِت يف شرد   .ه . اخر عشرة لآل سعون للبادي وت

 : أقولظه فلعشرون بعيد من  ربعون وأ وادد  ستون و نه ينزل على كلأادتمال  و،  رهذا هو املتباد ستون .طواف كل 
 هلل سبحانها كالم العدوي بنقل شيخنا يف احلاشية و    .ه ا.  املشاهد املصلي و طالف ولالظاهر كناية عن كتب دسنات ل
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 . علمأتعاىل  و 

 (املهم الرابع)
  :ماكن الِت يستجاب فيها الدعاء مع األوقات بقوله قد نظم العالمة عبد امللك العصامي األ (عانة شيخناإ)يف 

       ذكر النقاش يف املناسك قد
         عشره و ة  ن الدعا يف مخسأ
       وامللتزم هو الطواف مطلقاً  و
      لعصراوقت بداخل البيت  و
     له وقت السحر حتت ميزاب   و
    لحو الف شرب ر زمزم  ئعند ب و

ى        املسع و مروة   مث الصفا و
           ذاإ يف ليلة البدر من اكذ

     املزدلفةو  راجلما ىلدمث 
 لالشمس قُ  مغيبِ  عند مبوقف  

 ر ا       هذا الذي قد م َوىقد رَ و 
 حر العلوم احلسن البصري عن

                                               ا  مَ ل  عليه اهلل مث سَ  ىصل

       و لعمري عدة للناسكهْ  وَ  
       يقبل ممن ذكره يف مكة  

      تزممل و شرط  هْ ف َ  ف ليل  بنص
            استقرف هعتذبني يدي ج

     فتخراملهكذا خلف املقام  و
 فولإذا دنت مشس النهار لألُ 

 ىفهو وقت يرع عصر   وقتل
                    ىصف الليل فخذ ما يتذتين

        عند طلوع الشمس مث عرفة
     كمل و ظهراً  رةمث لدى السد
ا           ا قد مر  مب د  يمن غري تقي
 ننس و صفاً و  و خري الورى ذاتاً 

 ىمه غيث           اصحب مال آله و و
  : فقال مواضع   ةقد نظمه بعضهم كذلك و زاد عليه مخس (خل..إهذا الذي وىقد ر  و) : قوله و

 ة  اب بكعب                  الربايا يستج ءدعا
 زم         و زم سعي مروتني طواف و

 مياين رؤية البيت دجرهم  ومنً 

 ر                املوقفني كذا احلج و ملتزم   و 
 رب      تعت اركو ميزاب  مِج                   ام          مق

 لدى سدرة  عشرون متت ب ها غرر
ن أ ىربي يف القر الط هي الشجرة الِت سيأيت عن احملب (سدرة   ىمث لد: )يف قوله  ة(در  )السقلت والظاهر أن املراد ب ه  . ا. 

فإهنا  . {ش َجرَةِ ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك حَتَْت ال}: الشجرة الِت يف قوله تعاىل هي وليست  هبقابل مسجد اجلن اىل أخر  مسجدها
ر اعاء املستجب فيها الدوبقي من املواضع الِت يستجا . ف موضعها اليوم كما يف اخلازنعرَ ال يُ  و،  ال سدراً  كانت سلماً 

 ةلى صغري ميار في داشية ابن محدون ع، ففتكون به املواضع الِت يستجاب فيها الدعاء إددى وعشرين ، لملتزم لاملقابل 
 و،  عند احلجر األسود و،  منه يستحب الدعاء يف احلطيأرح اإلرشاد انقل احلطاب عن ش و: )ما نصه  بن عاشر  اعلى 

يف ، و بن الزبري ا هفتحكان عين ما بني الركن اليماين والباب املغلق الذي  أ ذهو املستعا ر وااملستجيف  و،الركن اليماين 
 ن الدنيا ورفع اهلمة ع و،  ةم سن اخلاتحينبغي أن يهتم يف كل موطن بالدعاء  و، يف ذلك كله  نه ال دد  أ و، احلجر 
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ال  ياً ه ُأخرو ري فعل اخلري وحنو ذلك مما يص ا على أداء احلقوق وب هة نستعان يقصد بطلبها اإلأها ينبغي بَ لَ فإن طَ ،  1طلبها

نْ َيا َواآْلِخرَةِ }العاجل  ظجمرد احل نْ َيا َفِعْنَد الل ِه ثَ َواُب الد  مث املقصود  .منه مجيعا  يسأهلماأي : فل .{َمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َواَب الد 
ري والفقر والتوكل على اهلل وإال فهو تعاىل عامل مبا يتاج إليه العبد وقد قسم اهلل له ما يص ةفاقالمن الدعاء اخلضوع وإظهار 

احملب  شيخنا على منسك الوالد ذكر ةيف داشي و.  هكالم  .ه ا.  البيتني..تشكو إليهأقالوا : يف األزل ويف ذلك قيل 
يف  يناً مول الكعبة ووذمواضع دتسعة  يف نه صلى اهلل عليه وسلم صلي يقيناً أ ى لقاصد أُم القرى(القر ) هالطربي يف كتاب

 مودين وعن يساره ع عالً يف البيت جا: ول التسعة أ و . ىل جانب الركن اليماينإهو مصلى آدم عليه السالم  العاشر و
احلجر  اءلقتِ  : ثالثها و. خلف املقام : ثانيها  و. أعمدة  تةسثالثة أعمدة إذ كان البيت على و وراءه  عموداً  هعن ميين

 و.  ا يلي الركن الذي يلي البابمممن الركن الشامي عند الشقة الرابعة  قريباً  : رابعها و . األسود على داشية املطاف
مقابل باب  من صلى: )قال ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي و فقد رُ .  هُ لَ ابِ قَ مُ : أي  . عند باب الكعبة : خامسها

الركن الغريب  اءقتل : وسادسها ( .ألف ملك سبعونصلى عليه  و ه ،ا عبد اهلل بعبادة مجيع خلقمَ  ن  أَ كَ الكعبة أربع ركعات فَ 
 الباب جاعالً  رية الِت جنبفَ وجه جوف احلُ : وسابعها  ه .خلف ظهر  (باب العمرة)قال له اليوم باب املسجد الذي يُ  جاعالً 

 : وأنشد أورد ما يدل لكل   و . 2يف احلجر حتت امليزاب: تاسعها  و. بني الركنني اليمانيني  . وثامنها : هقام خلف ظهر امل
        فاعقال غزة ربع هذا خليلي  

لها        ذي مس   طيباً  تُراباً  ُمس ا و
 كم          اعن اهلل يعفو أن تيأسا ال و

    دلت ديث انزال مث قلوصيكما 
 لتظ و باتت ديث ظال و بيتا و

 تصل ديث    اصليتم           ا          أنتم إذا
اهلل  ىده صلكمولِ ،  كة م ماكن الشريفة الِت بباأل كُ ر  ت ب َ ينبغي ال و:  ه(مناسك)مري يف فيها أيضا قال األ و ا ه  . ه .نظر اف

أفضل بقاع مكة بعد  فإنه، بيت السيده خدجية بزقاق احلجر  و،   هِ بِ رْ قُ كمولد سيدنا علي بِ ، و  سلم بسوق الليل  عليه و

                                                             
 : ها ال تسوى عند اهلل تعاىل جناح بعوضة كما يف احلديث الذي عقدته بقويل ألن ( : رفع اهلمة عن الدنيا و: )قوله  1

 يهاعا     م دع الدنيا ل
 اهلل ىوى لد  فال تس

 ال تطلب مراضيها و 
 ا         اح بعوضة فيه        جن

 اً :ما قال أبو نواس شعر ب  تها إالصفلو سألتين الدنيا عن نفسها ملا و  (ونمأامل: )العاملي  ةويف خمال
 يف ثياب صديق له عن عدو    تْ فَ ش  كَ تَ  إذا امتحن الدنيا لبيب  

هلل عليه ا ىلعن رسول اهلل ص ىيرو  و: اآلخر وقال بعد  ف  خِ   ميزان بقدر ما يرجح أددمها يَ ِتفكمثل الدنيا واآلخرة ك: قال حممد بن سوقة  و
الدجال ، فال و الدجأ جمهداً  موتاً  أو اً مفند هرماً أو  اً مفسد اً مرض أو منسياً  فقراً أو  اً ،يغمط اً ىل الدنيا إال غنإر أددكم نظما ي: )نه قال أسلم  و
 . لفؤ م  . ه . ا (ر  مَ أَ  أدهى و ةالساعة فالساع و، غالب ينتظر  رش
مساعيل إ ربق نأ هعن عالشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها ترفع (الكن)يف كتاب  ماحلاك وىر  قد و ( :بتاسعها يف احلجر حتت امليزا و) ه :قول 2

 فهو مدفون  : ال املناوي ق ة  .محيط عند الكعبة بقدر نصف دالر  وهو ال ( .بالكسر. )جر النيب ابن إبراهيم اخلليل عليهما الصالة والسالم يف احلِ 
خضر ر أنه حتت احلجر األاملشهو  و .سيوطي لكما يف كبريه على اجلامع الصغري ل.  هغري ل هقل مننُ  ه نأم يثبت  ل و،  هيف ذلك املوضع خبصوص

 افهم . ا ه  . مؤلف .ف ر  كما مَ . ذلك  قُ ق  حتََ :  مسجداً  يب  ذ قرب ناوذ ااحلرمة يفأو شرط الكراهة  و. لكنه ليس مبحقق  و، الذي حتت امليزاب 
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أي .  بزيادة     .ه ا.  1وغري ذلك مما هو مشهور هناك، ور ثل البج و، املسمى جببل النور  ىرَ كغار دِ  و، موضع الكعبة 

كان الشيخ خليل  و ، ففيه يستجاب الدعاء املغاربة بالسوق الصغري باط سيدنا عثمان رضي اهلل عنه املعروف بسكنكر 
 بشيء   رَ خ  بَ وم إذا ت َ    محم ن الأاشتهر  نبق  شجرة  و ، ثورة  مأها  ماحلة يقال أنئر  فيه ب و، فيه  ءدعالل هُ انَ يَ إِت ْ ر ثِ كمام املالكية يُ إ

                                                             
هب مالك صحيح مذ و : بن عاشراعلى نظم  ةيف داشية ابن محدون على صغري ميار و  ( :خل..إجببل النور ىاملسم ىدر كغار  و) ه :قول 1
يف  شى منهم خلل  ال ي و، ال يغلطون فيه  و، يف ذلك  ةنيالالذين يعرفون وجه ، الفضل  هل العلم وأل حممود   ن التربك بآثار املكمل دسن  أ

كره مالك السجود   : في احلطاب عن الشيخ زروقف . هلم ذلك هكر يُ ف، نية فيه الىل تصحيح إالذين ال يصلون  العوام ةخبالف جهل، القصد 
ط( و بسامليف )ك مالقول لعل  و: يؤيده قول ابن فردون  و   .ه ا. كان مالك يفعله  و: قال بعض شيوخنا  ه .مريغ الوجه علي ت على احلجر و

 ا سألهُ م   بقوله له ل : أي . ما أمر املنصورة بذلك فإن ليس اختالف قول     .ه ا ( .مضي و ي و لكن يسلمال أرى أن يقف عند القرب ويدع) :
ىل اهلل إوسيلة أبيك آدم  و كَ تُ لَ ي ْ سِ هو وَ  تصرف عنه وجهك و مَ  لِ  وَ ؟( : )سلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و لُ بِ قْ ت َ سْ أَ  أمدعو أ و ةقبلال لُ بِ قْ ت َ سْ )أَ 

بذلك  فأفتاه دبعليه سوء األ نَ مِ أَ فَ ، سلم  بني يديه صلى اهلل عليه و ءيعلم آداب الدعا و، نه يعلم ما يدعو به أل ؟( . م القيامةجل يو  عز و
غي اهلل العظيم فيما ال ينب إىل هبه يف دضرت ايتوسلو  سلم و ه الكرمي صلى اهلل عليه وهلقاء وجتال يدعو ئل اينصرفو و العامة أن يسلموا  فىتأ و، 

 رهم مالك بالسالم ومأال يعرفوها فلذلك  كثرهم ال يقوم بآداب الدعاء وأ و،  يرم فمقاصد الناس وسرالرهم خمتلفة   وأكره يُ  فيما و بهالدعاء 
 يصلي ال و ،ال يدعو هناك مستقبل احلجرة  وه : )للشيخ تقي الدين ابن تيمية يف مناسك بُ سَ نْ رأيت مما ي ُ  و: قال ابن فردون . نصراف اإل

مر املنصور أن أنه أاملروية عنه  ةاحلكاي و، لك ذل مالك من أعظم االلمة كراهيةً  و، لمة األق فاتعنه با فإن ذلك منهي  ، ا هَ لُ ب   قَ ال ي ُ  و، إليها 
، لكراهة ل بل رميلتحلاملروي عن مالك  يه النال و تفاق بصحيح  من اإل اهليس ما دك و   .ه . ايستقبل القرب وقت الدعاء كذب علي مالك 

هذا   يميةابن ت و: قال ابن محدون    .ه ا . عن مالك هي ثابتة   بل ال احلكاية بكذب   و، ال على إطالقه بالنسبة إىل كل أدد كما علمت  و
نه ال بأس أل قد تقدم عن ابن دنب كيف ال و  ، (هطبقات)يف ترمجة الشيخ أيب احلسن من  هالشعراين في هنظر ما قالو ا ، جافياً  كان جادداً 

شاع ذلك  و ى ،بك ه عليه وهوج ل  بال مرغ و، بيده  ربلقا حُ سَ مْ  كان ابن عمر يَ  و، تقبيل قربه  و، سلم  اهلل عليه و ىبتقبيل منرب النيب صل
 :يف الربدة  و ، هم ب ىيقتدن ُ ممكثر من فعل األ

 مِ ْلَتثِ مُ  وَ  هُ نْ مِ  ق  شِ تَ نْ مُ  ِ  لوىَب طُ 
 : تمن أبيا ءشفاالوأنشد يف 

 ير حماج تن مألإ عهد   ي  لَ عَ  و
 ا                همصون شييب عندألَُعف َرن  

ت اصر عالمن تلكم اجلدران و  
 ات      فالرش التقبيل و ةمن كثر 

 :قال الشيخ عبدالرديم الربعي من أبيات  و
 من يل أن أزورك بعد بعد   و
  اً بري ع تنفح ةً م تربث          لأ و

 مساءً أو  يا حممد صباداً  
 ءً ياض َئتْ لِ مُ  ةً نظر بلدأ و

 و، د به التعظيم القص و ، ذن يف ذلكستغراق يف احملبة يمل على اإلال شك أن اإل: بقوله  فىل اجلمع بني اخلالإاخلطيب البغدادي  مأو أ و
 الصيف جواز تقبيل تقدم عن ابن أيب و، تأخر يف ةنامنهم من فيه األ و، ملك نفسه فيبادر إليه  فمنهم من ال ي، الناس وذتلف مراتبهم يف ذلك 

 :نشد لنفسهأالنووي  ةملا ويل تقي الدين السبكي تدريس دار احلديث األشرفية بالشام بعد وفا و، قبور الصاحلني  أجزاء احلديث و املصحف و
 ويف دار احلديث لطيف معن

  ي     ر وجه        س ح       مألعلي أن 
 يو آ و نبهصلي يف جواأ 

 مسه قدم النواوي اً   مكان
 :ما أدسن قول بعضهم  و؟ ، سلم  إذا كان هذا يف أثار النووي فما بالك بسيد الوجود صلى اهلل عليه و و
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ا عثمان فلم سيدن لد فيهاملوضع الذي وُ  اأم و . بإذن اهلل تعاىل ىشفوقت خطبة اجلمعة يُ  اغتسل من بئرها و، شرها قِ من  

اهلل  ىكان النيب صل و ،اهلل عليه وسلم  ىالصديق رضي اهلل تعاىل عنه الِت هاجر منها النيب صل كدار أيب بكر   و،  يعرف
 (ايب  ه  الوَ )هدمها  و ، ة  ب  كان عليها ق ُ ،   ة(دارة املسفل   )وضعها معروف مشهور بم و،  مساءً  و عليه وسلم يرتدد عليها صباداً 

زاوية مشهورة  هي و، بالقرب منها مولد سيدنا محزة عم النيب صلى اهلل عليه وسلم  و، طان حممود الثاين سلال اهدجد و، 
 مَ د  هَ  قد تَ  ء  اعليه بن لطيف   هو غار   و،  (ولد سيدنا عمر   )مك و ( ،ن  جِ امَ ِِ  ةَ كْ بِر ل   )عني مكة  ىجمر  ة(بازان املسفل)جبوار 

اهلل عليه  ىالنيب صل نأ يو رُ  (اد  يَ جْ أَ  بِ عْ شِ ب   ) ِأ(كَ ت  مُ  مسجد ال   )ك و،  هو مشهور   و،  (جبل عمر   )بيف اجلبل املسمى  هُ بُ الِ غَ 
يف خالفة  ه  959نة سنكي بتاريخ زِ  بن دطان حممو سلعليه اسم ال مكتوب   عليه دجر   و، فيه  ىصل و،  أَ فيهكَ ت  اسلم  و

 ىسلم صل لى اهلل عليه والنيب صأن قال ، يُ بعلو سوق املسعى  (انِ ب  لقَ )لاملقابل  وكاملسجد الصغري املستنجد باهلل العباسي
زقاق ل   ) قابل  ى ملىل املعإعلى يسار الصاعد  مسجد بعلو سوق املسعى أيضاً ك  و ه ،ذلك مكتوب على دجر فوق و، فيه 
النيب أن ال قَ ي ُ ، ان لصبيل اً ن مكتبل اآلعِ جُ ،  (زرهزقاق اجملل   )مقابل  املعلى أيضاً  إىلعلي يسار الصاعد  كمسجد   و( ، بنان

راب املقابل غُ  س زقاق دوشأعلى ر  (ىلَ عْ مَ  ال)ىل إعلى ميني الصاعد  كمسجد   و، فيه املغرب  ىسلم صل اهلل عليه و لىص
سجد مك و، ن اآل روف  مع هو و، فيه  ىسلم صل قال أن النيب صلى اهلل عليه ويُ ، عليه باحلجر الشبيكي  ط  و  حمَُ ازين للخر  

، تح مكة عنده اهلل عليه وسلم ركز رايته يوم ف ىقال أن النيب صليُ  ى ،ىل املعلإهو بأعلى مكة على ميني الصاعد  و، الراية 
سلم  و اهلل عليه ىالذي استمع القرآن منه صل (مسجد اجلن   )ك و،  (احللقة)هناك أمام  هو معروف   و، نه صلى فيه أ و
 و، لذي فوقه  اال ج  رَ دَ ل إليه بِ نزَ يُ الذي ، األرض  تخوماحملراب الذي ب وأثور هامل و، بايعوه  و، من اجلن  هو به نفر   و
أنه منزل النيب  ىرو اجلبل يُ  قصلب من إىلعلى يسار الصاعدي  (املعابدة)من  (بطحاأل   )اآلن ب ىاملسم ب(مسجد احملص   )ك

. ددالن  يف احلاشية عن شيخه السيد أمحد اهذا ما نقله شيخن ب .باحملص نزل و صلي اهلل عليه وسلم دني نفر من من
  عليه واهلل ىالنيب صل، يُقال أن  (مسجد الشجرة) (مسجد اجلن)ويقابل  ى( :القر )وقال الشيخ حمب الدين يف : قال 

ومن  : قال . فرجعت اأمره مث، وذط األرض دىت وقفت بني يديه  تْ لَ ب َ ق ْ أَ فَ ، كانت يف ذلك املسجد   سلم دعا شجرةً 
الناس عنده يوم  عيسلم با اهلل عليه و ىن النيب صلأقال يُ ،  (سوق الغنم)بأعلى مكة عند  مسجد   ماكن الشريفة أيضاً األ

أيب )ل جب و: السيد  اقال شيخن   .ه ا( . مسجد إبراهيم)قال له ي (أيب قبيس)على جبل  منها مسجد   و، فتح مكة 
 (الصفا)عند  الِت (دار األرقم)منها أيضا  و:  ى(القر )قال يف  . ستجاب الدعاء فيهااملأثورة الِت يُ  من املواضع (قبيس  

اجتماع من أسلم من ه كان ب و، اإلسالم  دأب فيه يف اً رَ تِ تَ سْ اهلل عليه وسلم مُ  ىكان النيب صل( ،انِ رَ زُ ي ْ دار اخلَ    )املعروفة اآلن ب
نزل يه أُ ف و : السيد اقال شيخن   .ه ا. منه ظهر اإلسالم  و، غريمها  محزة و طاب وسلم عمر بن اخلأفيه  و، الصحابة 

لعلماء على أنه افضل املواضع نص كثري من ا و . {َمِن ات  بَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  يَا أَي  َها الن يب  َدْسُبَك الل ُه وَ }:  تعاىل لهقو 

                                                             
 الرسول لطيف معنً  ريف غا و
 وجهي  ر           ِحَ  س          مأَ أن  يل  عَ لَ 

 اميظعىل جوانبه إ ن  حتَِ  
 يام          تهال مسه قدم اً        مكان

 . مؤلف   .ه . اكالم ابن محدون من حملني من احلاشية املذكورة     .ه ا. 
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خلليفتني موسى ا، أُم  جارية املهدي العباسي-لخيزران لضيف أُ  و، تعاىل عنها  رضي اهلل (دار السيده خدجية)مكة بعد ب 

ولدت  فيه (بيت السيده خدجية) و ى( :القر )قال يف    .ه اًا . مسجد هول من جعلتأها  ألن -هارون الرشيد اهلادي و
دىت  به لم مقيماً س صلى اهلل عليه و م يزل رسول اهلل ل و، فيه توفيت  و، سلم  أوالدها من رسول اهلل صلي اهلل عليه و

هو  و ه ،في ىل  صَ يُ  جعله مسجداً  و ، هو خليفة مث اشرتاه معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه و،  خذه عقيل  أف،  هاجر
فتح  و ،هو من املواضع الِت يستجاب فيها الدعاء  و: قال شيخنا السيد  . ا ه  .ع مبكة بعد املسجد احلرام ضفضل مو أ

 هقد جعلت و،  (قبانال   )املسمى ب هأيب سفيان الذي يف ظهر أبيه من دار  باً اب اً ني اوذذه مسجددمعاوية رضي اهلل عنه  به
آخرها عمارة  و، لسالطني لريات تعماملذكورة  (دار السيده خدجية)قد وقع يف ، و لغرباء لالدولة العثمانية مستشفى 

ر الذي االغ و : قال شيخنا السيد أيضاً  و. احلرم  ن سليم فاتح مصر دني بنالسلطان مراد الثالث بن سليمان االول ب
هو  و- جبل ثور ر الذي يفاالغ و : قال. ين عليه قبة يف زمن السلطان عبد العزيز بُ  و، ستجاب فيه الدعاء راء يُ دجببل 

الب مل يزن على شيء من مص ذهب عنه احلزناهلل أن يُ  ألوس أن من دخله همن خواص -ىجبل بأسفل مكة صعب املرق
  قَ وتعو   ر بني الناس أن من دخل من الضيقهاشت و، خرى الواسع من جهة اجلبل األُ  و،  واسع  و  ق  ي  ضَ : له بابان  و . الدنيا

 و ( :ىالقر )قال يف  و   .ه ا . فيه يستجاب الدعاء و، ذلك بل هو كذب لكان ذلك عالمة على انه ابن الزنا وال أصل 
دىت ،  هيد ولده و دم يزل بيل  و، سلم كان عقيل بن أيب طالب قد استوىل عليه زمن اهلجرة  اهلل عليه و ىصل (النيب ولد)م

م  ل و،  (يوسف نبادار    )عرف بكان يُ  و (البيضاء)الِت يقال هلا  هدخله يف دار أف، باعوه حملمد ابن يوسف أخي احلجاج 
قال له لذي يُ زقاق االخرجته من الدار اىل أ فيه و ىصليُ  اً مسجد هدي فجعلتيزل كذلك دىت دجت اخليزران جارية امله

مث ، ر ا الناصر شعبان سلطان مصهمث جدد، عليه قبة الناصر العباسي  بن و: السيد  اقال شيخن   . ه ا. زقاق املولد 
 هدمها الوهايب مث، أربعني  سة ومخ وتسعمالة لطان سليمان سنة السمث ، مث املظفر صادب اليمن ، لطان فرج برقوق الس
 فيه النيب ىب  رَ ت َ  و ،رضي اهلل عنه  لد فيها علي  وُ ، بين هاشم ب شع مولد علي يف علو و. طان حممود الثاين سلال اهدجد و، 

 . علمأتعاىل  اهلل سبحانه و هذا خالصة ما يف احلاشية و   .ه ا. أيب طالب  هسلم عند عم اهلل عليه و ىصل
 (خلامساملهم ا)

ن املاللكة م مكتوب يف التوراة أن اهلل عزوجل يبعث يوم القيامة سبعمالة ألف ملك  : قال وهب بن منبه رضي اهلل عنه 
 ىلإمث قودوه ، السل هذه الس وه بم  ز اذهبوا فَ : )يقول هلم ، فمنهم سلسلة من ذهب إىل البيت احلرام  وادد  بيد كل ، املقربني 

دىت  ة  ر للست بسا) : فتقول ( .يا كعبة اهلل سريي: )ينادي ملك  و ، ميدونه مونه بتلك السالسل وز يه ، ففيأتون( . احملشر
دويل من  انو فرياين الذين دُ جعين يف يا رب شف  : )فتقول الكعبة  ( .سلي) : نادي ملك من جو السماءيف ( .ؤيلس ىعطأُ 

ول مكة كلهم بيض الوجوه حمرمني جمتمعني د تىحشر مو فتُ  : قال ( .لكِ ؤ قد أعطيتك س: )فتسمع النداء ( . املؤمنني
من جو  دي ملك  يناف ( .يلؤ سى عطأُ دىت  ة  ر للست بسا: )فتقول .  (سريي يا كعبة اهلل: )مث تقول املاللكة . ون لب  الكعبة يُ 
كوا تر ُغربًا ،  ثاً عشُ  عميق   من كل فج   يل  إيا رب عبادك املذنبون الذين وفدوا ) : الكعبة فتقول.  (يْ طَ تُ عْ لي سَ ) : السماء

أن  كَ لُ أَ سْ أَ ، فَ هم  مرتأزالرين مسلمني طالعني دىت قضوا مناسكهم كما ،  إيل   شوقاً ا و جخر  و، األدباب  األوالد و هل واأل
:  يأ- ذنوب بعدكِ رتكب الان م فإن فيهم) : نادي امللكفي ( .جتمعهم دويل منهم من الفزع األكرب وؤ وت ُتَشف َعيِن فيهم
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 وارتكبايا رب أسألك الشفاعة يف املذنبني الذين : فتقول .  (أصر على الكبالر دىت وجبت له النار و -بعد مفارقتك

ملك  فينادي.  (لكؤ أعطيتك س فيهم و كِ تُ عْ ف  قد شَ ) : يقول اهلل تعاىل.  (دىت وجبت هلم النار رالذنوب العظام واألوزا
رام بيض الوجوه فيجعلهم اهلل تعاىل دول البيت احل، فيعتزلون  ( .اهلل فليعتزل عن الناسة كعب من زار : )أالالسماء  و  من جَ 

لبيك ) : كعبةفتقول ال ( .يا كعبة اهلل سريي : )أالمث ينادي ملك من جو السماء ،  ونَ ب  لَ ي ُ  يطوفون و، منني من النار ، آ
مث ميدونه  . (ال شريك لك، امللك  النعمة لك و ن احلمد و، إلبيك ال شريك لك لبيك ، اخلري كله بيديك  و، اللهم لبيك 

:   يأ– ذلك يفة مكواحل (الكنز املدفون)خذ اجلالل السيوطي قوله يف أفمن هنا : قلت  ة .كما يف احلاشي( . ىل احملشرإ
نعم قال يف . لصحف ابيمينه  بشماله وهُ به كما طاف يأيت يوم القيامة متعلقاً  هافن طأن م -جعل البيت على يسار الطالف

كذلك بل   ليس و، جعل البيت على يسار الطالف أن الطواف يسار  طمن الناس من اشرتا ىل ذهن كثري  إيسري :  هداوي
عن ميني البيت ألن كل من كان عن يسار الشيء فذلك الشيء  فأن الطال (أددمها: )بيان ذلك من وجهني  و، مني  هو ي

قد ثبت  و،  اً فإنه جيعل ذلك الشيء عن يساره قطع هميين ةمث أراد املشي عن جه ستقبل شيئاً ا من نأ (الثاين) و.  هعن ميين
مث ال يفى   . ه . ا همشى عن ميين مثستقبل احلجر فاالبيت  ىتأ سلم عن جابر أنه صلى اهلل عليه و يف دديث مسلم  

ىل احملشر يوم القيامة إه هم لدقو  و، بيت احلرام بالسالسل ال اللكة املقربني لزم  امل اهلل من بعث التوراةعليك أن املكتوب يف 
مري املؤمنني كرم اهلل أَعلي  عن  ب من دديث احلارث بن سويد  عَ الش   يف البيهقي خرجه احلاكم يف املستدرك وأما ه رضاعيُ 

ع بيده د فأصلع أر اىل جيش نظأفكأنين  ا ،قبل أن ال حتجو ا و ج  دُ : )نه قال أسلم  اهلل عليه و ىوجهه عن رسول اهلل صل
ر بعد مَ عْ ت ُ  فال) : زاد أمحد و.  (ىل البحرإ -يعين دجارة الكعبة-ها  ويتناولون)رواية  زاد يف و ( .دجراً  هدمها دجراً يمعول 

تلك احلالة ل سلم اهلل عليه و ىصل هوهذا استحضار :  قال الطييب  . شراطهاأهو من  و ة ،ذلك قرب الساع و ( .ذلك أبداً 
قد  و، يف وجه  {ِهمْ  ِ رَب   َلْو تَ َرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْندَ  وَ }حنوه  للغري و اً بَ يْ جِ عْ ت َ  و اً بَ ج  عَ ت َ يف الذهن غريبة ال

ا َجَعْلَنا ْم يَ َرْوا أَن   أََولَ }:  نايف قوله تعاىلهذا التخريب ال يُ  و. داديث كثرية عند البخاري وغريه أجاء يف وذريب الكعبة 

ن وذريبه أل ( .درمتها إىل يوم القيامة تمث عاد،  هار   من ن ة ساعةً كم يل تدل  ين أُ )إال خرب الصحيح  و {َدَرًما آِمًنا
 مناً آ هفكون ( .هالدنيا بدأت ببيِت فخربت خربأإذا أردت أن : )قال اهلل تعاىل  : بدليل احلديث القدسي مقدمة خلراب الدنيا

عليه  طْ ل  سَ فلم يُ ، ن اجلبابرة م هُ قَ ت َ عْ أَ ألن اهلل  اً(عتيق)ي البيت مسُ   : ته(عان)إقال شيخنا يف  ا هو قبل ذلك فمن مث  إمن اً حمرتم
، امة بالفعل إىل يوم القي من باق  احلرمة واألبعلى أن احلكم . املراد نقله    .ه ا. هلك  ءبل كل من قصده بسو ،  طْ قَ  جباراً 

ىل إبعده  ري وبن الزبايف زمن  إسالماً  و جاهليةً  هألهل ة  خافإ و ل  قتاوقع فيه من أوقاته ، و إال لكم أغلب  لكن باعتبار
ر مع صو  تيُ  فيك ذإ . كبري املناوي عليه وقعة القرامطة كما يف اجلامع الصغري اجلالل السيوطي و مل يكن إال لو زماننا و

ما جاء يف  نيب ما هو مكتوب يف التوراة مما ذكر و أن جيمع بني إالاللهم  ؟احملشر  ىلإه دقو  بالسالسل و ههذا التخريب زم
د إبراهيم عليه السالم ال يتجاوزه إىل قواع، الظاهر  هعلى بنال قاصر   هاألداديث الكثرية من وذريب احلبشة له بأن وذريبهم ل



- 25 - 

 
عن  رقيز ي عن األرو  سيما مع ما ال،  تلك القواعدلوالقود اىل احملشر  يكون الزم   ذ  ئدين و،  1الِت هي أساس البناء الظاهر

قواعده لفي  نإ و، لفي سنة أمن األرض ب جل موضع هذا البيت قبل أن يلق شيئاً  لقد خلق اهلل عز و: جماهد أنه قال 
ال  و، بإمعان  فتأمله ، 2يلهذا ما ظهر  . أساسه و ها أصله لكون ( .بيت اهلل احلرام) ت :يَ مسُ   و ، األرض السابعة السفلى

 . علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و، ب الرجال أكما هو د  (ا قالمَ    )بل ل،  (قال نْ مَ    )تنظر ل
 االِت ذكرهوجه( هو )أدد األ يف دكمة جعل البيت على يسار الطالف (الكنز املدفون)ما ذكره اجلالل السيوطي يف  )تنبيه(

ألعرض  مينه فلو جعل الطالف البيت عن ي ، أن باب البيت هو وجهه (الذخرية)ما يف  (الوجه الثاين) و.  العلماء يف ذلك 
احلطاب  ما قاله (الوجه الثالث) و   .ه ا.  ثلعن وجوه االما عراضإلال يليق باألدب ا و، ه هعن باب البيت الذي هو وج

باه يف دال أ االبن أن جيعل شيخه و من مث جعلوا من آداب التلميذ و و: قلت    .ه. ا  نقله أن يكون قلبه جهة البيت و
على أن  هو مبين   و:  (بن عاشراعلى نظم  ةشرح ميار )على  (داشيته)لكن قال ابن محدون يف ،  هيسار  ةمشيه معه جه

 و   .ه ا. مرزوق البن ذلك يف املعيار من سؤال  ةوانظر دكم،  1هعلماء التشريح على خالف و، القلب جلهة اليسار 
ن عن يسار عن ميني البيت ألن كل من كا هيف طواف هأن يكون مشي هما تقدم عن اجلالل السيوطي يف داوي (عالوجه الراب)

عن  ىحلجر مث مشالبيت فاستقبل ا ىتأ سلم اهلل عليه و ىنه صلأعن جابر  ملا يف مسلم   و،  هفذلك الشيء عن ميين ء  شي
   .ه. ا  مينه ي

 (املهم السادس)
 بل ونمام أمحد بن داإل و، أصحابه  الشافعي و ماإلما و، أصحابه  بودنيفة وأمام منهم اإل والكوفة  ذهب أهل مكة و

 اد       م د سفيان الثوري و و بوه بنا و هبن دبيب يف رواية عنا و اء        عطكمالك  ام مصحاب اإلأمجاعة من  و، أصحابه 

                                                             
اح خمتصر غريه من شر  ير ودرداللذا كتب  و ( :خل..إىل قواعد إبراهيم عليه السالمإ هالظاهر ال يتجاوز  هعلى بنال بأن وذريبهم له قاصر  : )قوله  1

 ستقبل اجلهة اتفاقاً يإنه م تعرف البقعة محاها اهلل من ذلك ف ل و،  م يبق هلا أثر   ل و. الكعبة  : أي :ما نصه  (تضَ قِ ن نُ أكعلى قوله : ) خليل
و بغريها كما أمكة  سواء كان ب ( أي :اتفاقاً  ةهاجلفإنه يستقبل )قوله . الدسوقي    .ه . استدالل على استقبال اجلهة فهذا كاإل، كذا الغالب ف

لى كل دال قبلة القبلة ع، فهاد تباج ةن كان بغري مكة استقبل اجلهإ و،  ا كان مبكة استقبل السمت باجتهاد  ذإ عبقيف  و، قاله بعضهم 
 . لفؤ م   .ه . ا مهفاف   .ه ا . هادتاج

البخاري  و هسندأخرج اإلمام أمحد يف م: ين رأيت املناوي يف كبريه على قول السيوطي يف اجلامع الصغري أكما   ( :خل..إظهر يل اهذا م) ه :قول 2
يأجوج عتمرن بعد خروج لي ليحجن هذا البيت و: )سلم  اهلل عليه و ىقال رسول اهلل صل: يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال 

ال : )ني خرب ب بينه و عَ افُ دَ ناس بعد خروجهم امتناع احلج يف وقت ما عند قرب الساعة فال تَ ال ال يلزم من دج و: )قال ما نصه  و مأجوج( .
كذا . م يعمر بعد  ل أن احلبشة إذا خربوه خلرب ( .مكان البيت) ( :ليحجن البيت: )ن املراد بقوله أيظهر  و ( .البيت ج  يَُ تقوم الساعة دىت ال 

 ه . وحروف  . ه ا . إليها جمث يعود احل، منها  مث يعود جزء  ، ن وذريب احلبشة يصل ألكن قال ابن بطال يف شرح البخاري ، ذكره بعضهم 
، منها  مث يعود جزء   ،لكعبة يصل ل ةن وذريب احلبشأعلى البخاري  هقول ابن بطال يف شرد ىمث دك،  ما ظهر يل ب رمحه اهلل صرح أوالً  )...(

 . لفمؤ    .ه . امث يعود احلج فلله احلمد 

ة يساره صوروا يف تشريح اإلنسان قلبه يف وسط صدره و أغلب جرمه جلهقوله : )وعلماء التشريح على خالفه( : فيه أن علماء التشريح إن ما  1
 ، و هذا كما ال يفى ال يالف قول الفقهاء أنه جهة اليسار ألن احلكم للغالب فتأمل بإنصاف . ا ه  . مؤلف .
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  : مورأُ ب مستدلني اً تعظيم و اً اهلل شرف ااملدينة زادمه ن مكة أفضل منأىل إرضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني  1علقمة و

 : 2من أدسن يف مددها لمكة الِت يشري إليها قو  ثبته اهلل تعاىل من الفضالل لأما  : ولمر األاأل
 

                                                             
نهم . يب الدرداء و جابر رضي اهلل عقوله : )و سفيان الثوري و محاد و علقمة( : بل دكاه ابن عبدالرب عن عمر و علي و ابن مسعود و أ 1

 . ا ه  . مؤلف . (داشية اإليضاح البن دجر)ث م قال : و هؤالء أوىل أن يُ َقل دوا ممن جاء بعدهم . كما يف 

: م يف قواعده بقوله الا العز بن عبدالسهَ حَ ض  قد وَ  و ( :..إخلولقمكة الِت يشري إليها ل ثبته اهلل تعاىل من الفضالل أما : ول مر األاأل: )قوله  2
ن ذلك أن اهلل جيود مع: قلنا ؟ . فما الدليل على تفضيل مكة عليها ، قد ذهب مالك رمحه اهلل تعاىل إىل تفضيل املدينة على مكة  قيل : نإ

 : ذلك من وجوه   و، يف املدينة  هما ال جيود مبثل على عباده يف مكة ب
ب قصد املدينة ال جي و،  على واجب ثابة  إعليهما  ةثاباإلف، ال يقع مثلهما يف املدينة  انجباو  نهذا و، وجوب قصدها للحج والعمرة  (أددها)

إال أن ها أفضل  ةً نأن ها و إن كانت سُ  :و دعوى القشاشي  : قلت ة  .جباغري و  ة  ن  م بسبب زيارته سُ سالالرسول عليه القصدها بعد موت  ل، ب
مثله العمرة ال  احلج و خبالف د  يبدون ق ( .له شفاعِت تْ بَ جَ من زار قربي وَ : )سلم  صلى اهلل عليه و قوله ةبشهاد من احلج والعمرة الواجبني

  ( .خل..إاحلج املربور)كما يف دديث   اً اجلنة إال إذا كان مربور  يوجب جزاءً 
ويف -بغري واسطةأي:-أهل املوقفاهلل جلميع غفر عة نه جاء يف احلديث أنه إذا كان يوم عرفة يوم مجأشيخنا من (عانةن)إع هُ تُ مْ د  ما قَ  ب مدفوعة  

 .ينة مثل ذلك والبدلهوليس يف املد،رة إما وجوباً عينياً أو كفالياً وأيضاً مكة التدخل إال حج  أو عمى.كما اليف  لقوم   غري يوم اجلمعة يهب قوماً 
ها بعد النبوة  قام بأنه أل، فضل منها أسلم بعد النبوة كانت مكة  عليه وإقامة رسول اهلل صلى اهلل باملدينة  تضلفُ إن  (الثاين الوجه: )قال العز 

 . قام باملدينة عشراً أ سنة و عشرةمخس  وأ ثالث عشرة سنة
 ،املرسلني  ألنبياء وا فضل منها بكثرة من طرقها من الصاحلني وأمكة فمن عباد اهلل الصاحلني  املدينة بكثرة الطارقني تفضلإن  (الوجه الثالث)
 ء .من دونه من األنبياء واألوليا دم وآ ، اهَ ج  إال دَ  ما من نيب   و
دينة على م يوجد مثل ذلك يف مسجد امل ل و، الركنني اليمانيني بن امها خمتص و، درتام من اإل ضرب   مستالاإل أن التقبيل و (الوجه الرابع)

 ى اهلل عليه وفم النيب صل هُ س  نه مَ : أ يه و ( ،لطيفة  )يف احلجر األسود ن أ (مرياأل)يت عن أسي و: قلت .  السالم فضل الصالة وأساكنها 
 . بذل النفوس بذلك تُ  كِ ر  ب َ ت  العلى  و ، سلم يقيناً 
إن وجب  ملقدس وصخرة بيت او  ، الفلوات هلا يف الصالة ديثما كنا من البالد واستقباوجب علينا أأن اهلل تعاىل  (الوجه اخلامس: ) قال العز

 و ، بلتهم إىل يوم القيامةها ق فإن ، طول زماناً أىل الكعبة ِه إتِ م  أُ صالة  سلم و صلى اهلل عليه و تهأن صال إال ، إليها يف زمن   ةالصال تقباهلا واس
: له لقوله تعاىل مثو أخر فضل من اآلأإن كان  و-جياب غريه إىل إ كل فعل  ُنسخ إجيابه  و، هلم على الدوام أكثر ملا اختارها لوال أن مصلحتها 

َها َأْو ِمْثِلَها}  . ه على ما هو أفضل من وجوه شىتفضليف وجه ال يدل على  هأن كونه أفضل يف زمان إال -.{نَْأِت خِبَرْي  ِمن ْ
 .استقباهلا عند قضاء احلاجات  الكعبة و دبارعلينا است مَ ر  ن اهلل دَ أ (الوجه السادس)
 ، هار   من ن له ساعةً  تْ ل  دِ أُ ها  فإن، نبينا ل األنبياء إال د من الرسل وفلم حتل ألد  ، رض األ يوم خلق السموات و اهَ مَ ر  ن اهلل دَ أ (الوجه السابع)
لها جع واجلاهلية و اإلسالم . )الوجه الثامن( أن اهلل بَ و أََها إلبراهيم( اخلليل عليه السالم و إلبنه إمسعيل عليه السالم ،  يف اً آمن ا درماً هَ لَ عَ جَ  و

َما اْلُمْشرُِكوَن  ِإن  }: كة جل قال يف م ن اهلل عز وأ (التاسع هالوج. )عليهم أمجعني  خامت النبيني صلى اهلل عليه و لسيد املرسلني و اً مولد و أً مبو 

َذا    . مؤلف .ها  . دذف   و رف  بتص   .ه ا . رام جمازاً عن احلرم كله باملسجد احل رُ ب   عَ . و  {جَنَس  َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم هَ 
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       ة  م قبلها البيت احملر   ب ض  أر 
       1صيودها أرضها و ام  رَ دَ  م  رَ دَ 

          ساجد تعدلامل اللعاملني هل 
         الصيد يف كل البالد حملل و

                                                             
 نَ يَ ابَ  تحرمي وبه من ال ص  ختُ ا ام ل جل درماً  و دد ما جعله اهلل عز: و  هقال النووي يف إيضاد ( :خل..إصيودها ها وضر أ درام   م  رَ دَ : ) قوله 1
لنب يف ثنية  ةضامن طريق اليمن طرف إ و، من مكة  ميال  أ ثالثةقار على بين ن بيوتمن طريق املدينة دون التنعيم عند : سالر البالد  هِ مِ كْ ِحُ 
اجلعرانة يف  من طريق و، من مكة  ميال  أ سبعةجبل باملقطع على  ةمن طريق العراق على ثني و، من اجلعرانة من مكة  ميال  أ سبعةنب على ل

من  و ،من مكة  ميال  أ سبعةمرة على ن لف على عرفات من بطن من طريق الطا و، من مكة  ميال  أ تسعةل عبد اهلل بن خالد على آشعب 
يد احلرم ناس يف سبب حتدال قد اختلف و : قال ابن دجر. تأخري  و بتقدمي     .ه ا.  من مكة ميال  أ عشرةقطع األعشاش على نطريق جدة م

رض ىل األإط هبِ أُ سلم ملا  اهلل عليه و ىأن آدم صل: )ما أددها ما نقل عن ابن عباس رضي اهلل عنه بتلك احلدود املختلفة املسافة على أقوال  
اهلل إليه  طَ بَ فََأهْ ،  واف بالعرشاهلل ما فاته من الط ىلإ فشكا، بقبول توبته  هُ مُ لِ عْ ب ُ  سنة   أربعنيرسل اهلل إليه جربيل بعد أف ، معتذراً  ساجداً  ر  خَ 

 لذلك النور اجلن تْ رَ فَ ن َ ف َ ، املغرب  ها ما بني املشرق ور فأضاء نو ، اجلنة  تقو اكب بيض من يكوا   هِ انِ طَ يْ  حِ محراء بِ  كان ياقوتةً  و، البيت املعمور 
عالم البيت يف مكان األ ا دواىلفقامو  رسل اهلل تعاىل ماللكةً أف ، قرتاب إليهإلاا يريدون وُ لَ ب ْ ق َ أمن مكة  هو رأا مفل، وا يف اجلو ينظرون قَ رَ وا ف َ عُ زِ فَ  و

 تة  من ياقو  يمةً اهلل تعاىل له خ عفوض اؤه ،بك شتدانه ملا نزل آدم أمانقل عن ابن وهب  (ثانيها) و. سم احلرم إ امث ابتد فمن م .منعوه اليوم و
صاب يرسون نى تلك األيقفون عل اهلل مباللكة   هادرس و، نصاب احلرم أىل حمل إها ر نو ى فأنته، موضع الكعبة  قناديل   ثالثةراء من اجلنة فيها مح

 اً سلم دجر  عليه و ا ومساعيل صلى اهلل على نبينإالبيت طلب من  ما قيل أن إبراهيم ملا بن (ثالثها) و . تْ عَ فِ دم رُ آ ضَ قُبِ  فلما، ن اجلن احلرم م
ر سال نم ارَ نَ أَ فَ ، ا هذ هجربيل فوضعه إبراهيم يف موضوع بهوجد احلجر األسود عنده جاء  و ء  رجع بغري شي فذهب و، لناس ل يجعله آيةً ل

بط خاف على دم ملا هآما قيل أن  (رابعها) و. ليه ذلك النور من كل جانب إفجعل اهلل احلرم إىل ديث انتهى ، نه من ياقوت اجلنة اجلهات أل
 بْ جيُِ  م من أنه ل ما قيل (خامسها) و ا .و ف  ىل ديث دَ إفكان احلرم  مكة من كل جانب   ب او ف  رسل اهلل تعاىل ماللكة دَ أف، من الشياطني  هنفس

َنا َطالِِعنيَ }: رض قوله تعاىل من األ ىل السماء إ احلرم درام   و: عمر  قال ابن. ا هَ مَ ر  فلذلك دَ ، أرض احلرم  إال . {اْلِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقالََتا أَتَ ي ْ
. ىل العرش إ هُ الَ يَ دِ  ذكر األزرقي أن احلرم درم   و . غريه ذكر ذلك اإلمام الطربي و. يرون أن العرش على احلرم  واكانء :  قال عطا و . السابعة

ا هَ تِ مَ رْ دُ مع   شرفاً اهلل ايف أن مكة زاده ما دكاه املاوردي من أن للعلماء خالفاً ق ا سام   لَ  هأن النووي يف إيضاد م   ثَ  نْ مِ فَ : قلت . بتصرف    .ها 
  : م من قالمنه و . م تزل دراماً  ل: فمنهم من قال ؟ . قبله كذلك  كانتسلم ذلك أم   بسؤال إبراهيم صلى اهلل عليه و آمناً  هل صارت درماً 

تحرمي رسول ب بدعوته كما صارت املدينة دراماً  ما صارت دراماً  إن و، سلم كسالر البالد  إبراهيم صلى اهلل عليه و ةقبل دعو  كانت مكة دالالً 
قال رسول اهلل : قال  :الء حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه يف الصحيحني هؤ  ْدَتج  ا و ، اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد أن كانت دالالً 

 صحيحي لحديث الصحيح يفلول الصحيح من القولني هو األ و: قال  ( .إين درمت املدينة و، م مكة إن إبراهيم در  : )سلم  اهلل عليه و ىصل
اهلل تعاىل يوم خلق  ةُ مَ ر  دَ  إن هذا بلد  : )فم فتح مكة و ي اهلل عليه وسلم قالالنيب صلي : أن مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  البخاري و

 رَ هَ ظْ أَ لم س ن إبراهيم صلى اهلل عليه وأ : ولاجلواب عن احلديث األ و ( .اهلل تعاىل إىل يوم القيامة ةِ مَ رْ حُ بِ  هو درام   و، األرض  السموات و
مث .تغنم  مهفاف (ل  ل  حَ  الصيد يف كل البالد مُ  و: )هنا تعلم وجه قوله يف النظم  نْ مِ  و . اهلل أعلم و أهتدابنه أ إال ، بعد أن كان مهجوراً  اهَ مَ  يْ رِ حْ  تَ 

 (أددها، )هلل تعاىل الشافعي رمحه ا به إال لْ قُ م ي َ  بعضها ل و، لمة أغلبها قال به األ دكام  أبالد بالمن بني سالر  ص  ذلك بأن احلرم قد خُ  أَي دَ 
 هيرم صيد (الثاين) . ال مأ سكقصد النكعلى أن قصدها   ين  بفيه خالف م و مستحب  أ هل ذلك واجب   و، رام إدب مكة إال يدخل أدد  أن ال 

ه ين اإلسالم من دخولمجيع من خالف د عُ نَ مْ  نه يُ أ (الرابع. ) هدشيش و هيرم قطع شجر  (الثالث) . نْيَ ل  حِ مُ  ال على مجيع الناس دىت أهل احلرم و
فمن أخذها  ، لو دقريةً  و هُ تُ طَ قَ لُ  ل  حِ  ال تَ  (اخلامس) . دون احلريب   الدخول دون االستيطان للذمي   زَ و  جَ فَ ، عند غري أيب دنيفة  اً ر  امأو كان   اً قيممُ 
.  َسةً م  خَ  بعد أن كانت مُ  ثةً ها مثل بصريورت أً ه خطتغليظ الدية بالقتل في (السادس) . م  ثَ  مقيم   ثقة   أو أمني   دفعها حلاكم  أو اإلقامة لتعريفها  ةُ مَ زِ لَ 
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       املشاعر واملناسك كلها اه ب و
   اها املقام ودوض زمزم مشرع ب و
      املسجد العايل احملرم والصفا و

   ا  و مبكة احلسنات ضوعف أجره 

          ردلت ةُ ي  الربَِ  تهافضيل إىل و
  احلجر و الركن الذي ال يردل و
      يرمل ف وملن يطو  اناملشعر  و

 و ب ها ال ُمِسْي عنه اخلطايا تُغَس     لُ 
يف مسجدي هذا  ة  صال: )سلم قال  اهلل عليه و ىأن النيب صل 1دديث عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما : مر الثايناأل

 ( .ديصالة يف مسجألف  مالةصالة يف املسجد احلرام أفضل من  و، فيما سواه إال املسجد احلرام  أفضل من ألف صالة  
يف  ة  صال) :يؤخذ من قوله صلى اهلل عليه وسلم : الكربى  يهقال ابن دجر يف فتاو  . 1ابن دبان يف صحيحه أمحد و 2رواه

                                                             
ىل إترابه  و هدجار أإخراج  مُ رُ حْ  يَ  (الثامن. )م يتقطع  ل ماَِ  فيه ينُِ  نَ فِ دُ فلو ، موته بالنقل  فَ يْ خِ ن إ مريضه وت  حترمي دفن املشرك فيه و (السابع)

. ن عن أهله القر ا سقوط دم التمتع و (العاشر. )اهلدايا به  يتص ذبح دماء احليوانات و (التاسع) . إليه ل  إدخال ذلك من احلِ  هُ رَ كْ يُ  و،  ل  احلِ 
ال  و، مرة البيت احلرام يلزمه اإلتيان حج أو ع ىو ن بيت اهلل و ه أوو بقعة منأاحلرم أو يان البيت احلرام إتنذر  نم نأاملعتمد  عشر(احلادي )

 ثالثال. )يف الصحراء  الغالط ستدبارها بالبول وا م استقبال الكعبة ويرُ  عشر(الثاين ) ء  .األقصى شيأو يلزمه إذا نذر اإلتيان ملسجد املدينة 
 سلم و ها يف غريها دىت مدينة الرسول صلى اهلل عليه وتعلى مضاعف كذا سالر أنواع الطاعات زيادةً  و، تضعيف األجر يف الصلوات  عشر(

ها  نأاوردي الزركشي صح من نقل امل ههو ما فهم و، مجيع احلرم  م  عُ ت َ  ة ترجيح القول بأن املضاعفيف هذا ظاهر   و: قال ابن دجر  ى .قصاأل
 و، ا يف مناسك النووي نه مقتضى مأقال  و، ص مبكة تها وذ أن اً رابع والً قابن مجاعة  لكن أبدى ه ،مناسك النووي يف هُ عَ بِ تَ  و: مث قال  ُه .م  عُ ت َ 

 واتحب ألهل مكة أن يصليس عشر(الرابع . )دجر ن باكالم . ا ه  .  نه قد يراد به مكة لتعبري يف احلديث باملسجد احلرام ألا هِ يْ افِ نَ عليه فال ي ُ 
يف الصحراء  أو ىليف املص همفضل ألهلها صالة عيدخبالف غريها من البلدان يف كون األ العيد يف املسجد احلرام ال يف الصحراء بال خالف  

تساع اقعة مع مكة بذلك فضل الب ةالعلة يف خصوصي ذِ ، إِ حنوه دىت يف املدينة  ال مطر و اق املسجد وض فضل إنأالصحراء األرجح أن  خالفاً 
الة يف الص و، مسجدها صح  لوسع اخللف و لسلف ول نعم املعتمد أن بيت املقدس كمسجد مكة اتباعاً ، مسجدها صح ومشاهدة الكعبة 

مكة  بر النحر ودده ذذا نإ عشر(اخلامس ) ه .يف املسجد عند ضيقهي ك  ةمكروه مع حنو مطر   و، ألوىل الصحراء مع اتساع املسجد خالف ا
رم  احلرم يُ ن املقيم يفأ عشر(السادس . )آخر  ر ذلك يف بلد  ذالوجهني عدم صحة ن ح  صَ أَ  و، تفرقة اللحم على مساكني احلرم  النحر و هلزم

ول ق ظاهر و: ال ابن دجر ق ه ،آخر أن يرم باحلج من ذا خرج مليقات  إعليه  مُ رُ حْ  نعم ال يَ  ه .به صح في هُ مَ رِ باحلج خارجة بل جيب عليه أن يُْ 
 غري حمل إقامته وإن  لو يف و، جيوز له اإلدرام باحلج  هأن من في ئًا( :كان مسي  هفيه ولو أدرم خارج باحلج إال هب درام مقيم  إال جيوز : )الزركشي 

عرفة  ةمن جه ال هيف املواقيت خبالف جماوزته إىل حمل أبعد من ر  ا مَ م   مِ  مَ لِ كما عُ   هميقاته مسكن ذليس كذلك فيما يظهر إ فة وكان أقرب إىل عر 
ُ عَ ت َ فهل ي َ  ،ذ ئفيجوز دين،  رم اقتضى هو األقرب أو يفرق بأن شرف مكة على بقية احل يف مكة و ر  على ما مَ  اساً عليه املرور مبحله قي ني 

ه الصالة النافلة الِت ال تكر  عشر(السابع . )كالم ابن دجر بتصرف     .ه . ابتلك اخلصوصية حمل نظر  ذنؤ صيتها على تلك البقية مبا يخصو 
السادس ) و: ت قل. توضيح من داشية ابن دجر  بتصرف و   .ه . اسالر احلرم  مكة و هفي ءً ال سبب هلا يف وقت من األوقات يف احلرم سوا

 مؤلف .   .ه . امذهب الشافعي فتنبه  بعده خاصان بما  و عشر(
حلرام أفضل صالة يف املسجد ا و) بلفظ :ابن ماجة  حنوه دديث جابر الذي رواه أمحد و ( : قلت :خل..إدديث عبد اهلل بن الزبري: )قوله  1

 ؤلف.م . ه.ادسناده جي: إ قد قال العراقي و ى ،يف سلم كما ال مسجده صلى اهلل عليه و م  عُ ن ما سواه ي َ أل ( .ألف صالة فيما سواه ةلامن م
 .دديث عبد اهلل بن الزبري : أي  ( :رواه: )قوله  2

صدق  و: دثني قال بعض احمل.  صحيح   دديث  : قال ابن الزبري  : وبن دجرالإليضاح ا ةيف داشي ( :ابن دبان يف صحيحه أمحد و: )قوله  1
ابن  البزار و د وروى أمح : شيكزر لل (أدكام املساجد)يف  و. رضي اهلل عنهما  (بن الزبري)اإىل  (ن محيدعبد ب)له ثقات من افإن رج، فيما قال 
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سلم  و اهلل عليه ىصل همبسجد واددةً  ن صالةً ...إخل( . أمسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

أي :  .باملسجد األقصى أفضل من ألف صالة فيما سواه  قد صح أن صالةً  و، سجد األقصى بامل صالة   أفضل من ألفِ 
من أن الصالة  1مناسك النووي ةيكون خالصة املأخوذ من ذلك هو ما دررته يف داشي و، املدينة  غري مسجدي مكة و

عدم ل و،  ىقصاأل املدينة و فيما عدا مسجدي ألف صالة  )ثالث مرات( لفألف أ مالة الواددة مبسجد مكة أفضل من
ذلك فإنه مهم نفيس  دستفاف هويل عليعة ألف فال تاله من األداديث نص على أهنا أفضل من متُ رْ كَ الع كثريين على ما ذَ اط  
في احلديث الصحيح ف، العبادات  روسال مضاعفة الصالة فيها على غريها بل ةُ مكة كثر  لعلى أن سبب تفضي فيه دليل   و

                                                             
قال : ل بن أيب رباح عن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما قا ءعلم عن عطاغريه عن دبيب امل دبان يف صحيحه من دديث محاد بن زيد و

الة يف املسجد ص و،  يف غريه من املساجد إال املسجد احلرام يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة   ة  صال: )سلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و
ة جنه احلأال ق و، الرب ن عبداب حهصح مَ رَ اده على شرط الشيخني ال جَ نسإ و ( .صالة ب مالة ألف احلرام أفضل من الصالة يف مسجدي هذا 

( دبيب املعلم)ن بعض الناس طعن يف أمث ذكر . به عصبية  مل م ت ل و هرشدن أُلْ ِهَم م عند اطع  يف موضع اخلالف ق ص  نه نَ أ و، عند الشارع 
 ديث بإسناد  عبدالرب هذا احل روى ابن و. سناده صال : إنه قال أعن الذهيب  لقن م ث، ما يطول ذكره  رد ذلك ب و، احلديث  ل  عَ بعضهم أَ  و ،

 دسن   بإسناد   ىرو  و، جابر وأبوالدرداء  ما يوافقه أنس و وىر  بل، م ينفرد ابن الزبري بذلك  ل و، أجالء  علماء   هداسنإ لاجر  و : مث قال،  آخر
 ( .سمالة صالةمخبيف مسجد بيت املقدس  و، يف مسجدي بألف صالة  و،  ألف صالة   ةلام فضل الصالة يف املسجد احلرام على غريه ب: )

خر وذالف أُ داديث أرد و  و ( .سلم يف مسجد النيب صلى اهلل عليه و ة  صال فأل الةم أفضل من مصالة يف املسجد احلرا) : صح عن عمر و
 صلى اهلل عليه رسول اهلل: ِجْئُت قال  -اً كان بدري و-قات عن األرقم ث رجاله خرج الطرباين بسند  أ و. ها لضعفها  تج بلكنها ال يُ ، ما ذكر 

فقال رسول اهلل . ه صلي فيلكن أُ  و. ال : قلت ؟( . يف جتارة ، أ إليه ؟ك رجما يُ  و: )ىل بيت املقدس فقال إ اخلروج تُ دْ رَ أَ  و،  هُ عُ د  وَ سلم أُ  و
األول  ىفعل. لف أها ب نأ تَ بُ ث َ : قال بعضهم  و، ن الصالة مثة خبمسمالة أ ر  مَ  و ( .من ألف صالة مث هنا خري   صالة  : )سلم  اهلل عليه و ىصل

ذ ئدين و صالة ،ف لأعلى الثاين تكون ب و. املسجد األقصى  فيما عدا املسجد احلرام و ة ألف صالة  السجد النبوي خبمسمتكون الصالة يف امل
ول على األ و. ذكورين يف املسجدين امل لة ألف ألف ألف صالة  ام غريه تكون الصالة يف املسجد احلرام ب يف دديث ابن الزبري و ر  ما مَ  مع هفعلي

عضهم قال ب و: مث قال . فيها ره ما در  ب  هو مراده و. كالم ابن دجر     .ه ا. النصف من ذلك  لى املسجد احلرام هي عتكون الصالة يف
السالم  فضل الصالة وأعلى سالر األنبياء  عليه و عمر نوح على نبينا و ىدافر  هببلد ىمجاعة باملسجد احلرام تفضل ثواب من صل واددةصالة 

 . مؤلف   .ه. ا املراد نقله    .ه . ااجز احلساب عن دصر ثوابه ع خر من الكماالتأُ لذلك أنواع  م  ضَ نْ افإن : قال . بنحو الضعف 

 ةن ظهري للشيخ مجال الدين ب (اجلامع اللطيف)يف  ( :خل..إيف داشية مناسك النووي هاملأخوذ من ذلك هو ما دررت ةخالص نو كي و) : لهقو  1
مشهور  و -فااألدن يعين-مذهبنا ف ض ؟ .يتص بالفر أو و النفل  فرضال م  عُ ي َ  العلماء يف هذا الفضل هل قد اختلف و: القرشي املخزومي 

احلديث  ظيف لفة ( . و )صال مذهب الشافعي رضي اهلل عنه كما صرح به النووي رمحه اهلل تعاىل مميالتع  و، بالفرض  تصنه يأمذهب مالك 
الة املرء يف بيته إال أفضل ص: )قوله صلى اهلل عليه وسلم النكرة يف سياقه ال تعم ال سيما إذا ضم لذلك و –اإلثبات  اقسييف  ةً كر نن كانت إ و

أبا بكر بن علي بن  يعين-قد قال اجلد رمحه اهلل تعاىل  و خصوصاً ، ا همتنان اقتضى ذلك عمومأن دديثها ملا وقع يف معرض اإل الإ -(املكتوبة
ها يف البيت تفضيل و، تضعيف الإذ فضيلة املسجد املذكور من ديث  ، فضل من البيتأيف املسجد أن يكون  ةفأنه ال يلزم من املضاع -ظهرية

ما . أ (املسجد خصوص: )ن جرينا على القول بأن املراد إن هذا أال يفاك  و ت :قل اً .ملخص . ا ه  . و على التضعيفتَ ْربُ خرى أُ  من ديثية  
 . لف  . مؤ ه . اتغنم  فهمفاما ذكر ل م يتج  ل.  (مكةأو ) (احلرم م  عُ ما ي َ : )باملسجد  ن جرينا على القول بأن املرادإ
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 و: قال الباجي  ن مَث  فمِ . بتصرف  . ه ا.  1فيها ملا مر   غري الصالة: أي .  لة ألف دسنة  ام دسنة احلرم ب نأاحلسن  و

ن احلديث أ تَ قد علم و. ا ه  .  نفس مكة أفضل من نفس املدينةأن يف  صريح   تَ بُ ث َ  إن لف  أة الدديث دسنات احلرم مب

                                                             
ة بل يعم تضعيف يف املساجد الثالثة ال يتص بالصالال و: اإليضاح  ةدجر يف داشي نبا قالبل  ..إخل( :غري الصالة ملا مر فيهاه : )قول 1

رواية النسالي بيده احملب الطربي أ و.  (الكعبة) : ل من أن املراد باملسجد احلرام يف احلديثما قي ؤيدهي و، سالر احلسنات كما ذكره بعضهم 
مسجد )إال نسالي الذي عند ال: شيخ اإلسالم ابن دجر  لواما قو  (الكعبة الظ : )إغريه بلف رواية ابن اجلوزي و هيوافق و.  (الكعبةظ : )إال بلف

رواية  و، ني ترض النسخاتعلذ فال دجة ئدين و، كأن نسخته خمتلفة  و (ملسجد الكعبةاال )إه هو رض بقول الزركشي الذي عنداعم (الكعبة
مسجد ) : ليق و،  ها على دذف مضاف   نأيلها بن تأو مكأصحتها  ضتفر  ول بل،  اها على صحة سنده ابن اجلوزي يتوقف االدتجاج ب

يده احملب أ و . اهرظال أنه: سنوي قال األ ات .األمساء واللغت هذيب يف  و (القبلة باب استقبال)يف  (اجملموع)يف  هجزم ب و. دوهلا  (اجلماعة
 و، به جزم املاوردي  و :زركشي القال . مجيع احلرم : قيل  و. فليكن املستثن كذلك  (مسجد اجلماعة)ىل إ هن اإلشارة يف املستثن منبأالطربي 

مكة  األجر يف الصلوات ب ضعيفتاآليت الرابع  املصنف لقو  ؤيدهو ي. عمراين عن الشريف العثماين ال ه . انتهى . و نقلهقر  أ نقله عنه النووي و
النفل  ةهاصحاب عدم كر تصحيح األ أيضاً  هيؤيد و ، رابعاً  والً قذلك  ةمجاعن بالكن جعل  ،هر االظ هاملسجد خالف ةعلى إراد (مكة)محل  و، 

نه كله مسجد أل، يف احلرم  تضعيفال ن: أنه قال أطيالسى من طريق عطاء ه الروا ام و، لتعبري بالبيت ا همع أن دديثه في، املطلق يف مجيع احلرم 
، لة ألف امب اً مبوجبه من أن دسنة احلرم مطلق لنقو .  (لة ألف دسنةام احلسنة ب: )ن دديث دسنات احلرم ( أب)احمل لصريح قو  و: قال . 

الة  يف ( . و صيف مسجدي( . و ل م يقل : )ب مالة دسنة   و هلذا قال : )ب مالة صالة     .ه. ا ك لكن الصالة يف مسجد اجلماعة تزيد على ذل
مسجده صلى اهلل عليه و سلم بعشرة دسنات . فتكون الصالة فيه بعشرة آالف دسنة ، وتكون يف املسجد احلرام مبالة ألف ألف دسنة  ، و 

ملسجد احلرام بألف ألف دسنة ، و يلحق بعض احلسنات ببعض ، أو يكون ذلك خمتصًا على هذا تكون دسنة احلرم مبالة ألف دسنة ، و ا
ري  لع على ما قدمته أو ل م يستحضره ، و إال فحسنات احلرم و الصالة فيه تزيد على ما ذكره بكثم يط   فيها . انتهى . و كأنه ل ة  بالصالة خلاص  

ها  فإن لة ألف  ام ب ةملضاعفا اأم و، املذكورة  ةما هو يف مضاعفة الصالة املضاعف اخلالف إن كالمه صريح يف أن حمل مثكما يعلم بتأمل ما مر . 
ن البصري كما به قال احلس و ( .خل..إدسنات احلرم)ول الكتاب أعليه يدل احلديث السابق  و غ ،هو دسن بال و اً ،يف مجيع احلرم قطع عامة  
 : راد باخلالفأ و . تصرف   و حذف   . ا ه  .الم املصنف يت نقل ذلك عنه يف كأسي و ، أيضاً  ثَ م  مر 
  .مسجد اجلماعة دول الكعبة لصالة ببااملذكورة خاصة  ةن املضاعف: أ (اللغات هذيب األمساء و ت)يف  و (اجملموعيف )قول النووي -1
. احلرم  املذكورة خاصة بالصالة يف مجيع ةاملضاعفن أ ه( :ضاد)إييف  هقال ب و،  هأقر  و، وي عنه و نالنقله  و، الذي جزم به املاوردي  و-2

يف قوله تعاىل  (ةاجلزلي)لعالقة   على مجيع احلرممرسالً  جمازاً  (املسجد احلرام)يده ما مر عن العز بن عبدالسالم من أنه قد جاء إطالق ؤ ي و: قلت 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَس  َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَامَ }:  َذا ِإمن  إن كان  املسجد احلرام و أن هتبل قال النووي يف إيضاده ما خالص . {بَ ْعَد َعاِمِهْم هَ 

ْ َيُكْن } :مران يف قول اهلل تعاىل األ نقيل هذا و. راد به مكة احلرم وقد يُ  به راديُ  أنه قد إال يراد به هذا املسجد طلق ونه يُ أالغالب  ِلَك ِلَمن مل  ذَ 

يف  هاألشبا)ي يف ذكر البري  و: بل يف داشية ابن عابدين على الدر املختار ما نصه    .ه ا. علم أاهلل  و . {اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ  أَْهُلُه َداِضرِي
  ي( . ا ه  .و لنو ه امجيع درم مكة الذي يرم صيده كما صحح مجيع مكة بل م  عُ تضعيف ي َ ال ن)أصحابنا أاملشهور عند : أن  (أدكام املسجد

 (املسجد احلرام  )املراد ب ما قيل أن ر احلسنات للسا م  عُ ت َ  بل، ضعيف املذكور يف املساجد الثالثة ال يتص بالصالة التن أذكره بعضهم من  وما-1
على  (الكعبة إال) : لفظبريه غ فقه رواية ابن اجلوزي وايو  و ( .الكعبة إال) لفظ :رواية النسالي بباحملب الطربي  هُ دَ ي  أَ  و،  (الكعبة: )يف احلديث 

النووي قول ذلك به أن يكون مراد إال رابعاً  ذلك قوالً  ةلكن جعل ابن مجاع، كما يفيده قوله ال أربعة   هذا تعلم أن األقوال ثالثة   ب و. ما فيه 
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مالة ألف  كتب اهلل له صوم  فمن صام هبا يوماً  الة ألف ،درم مكة مبفكل دسنة يعملها العبد يف ، أو دسن  ما صحيح  إ

ألف  مالةه كتب اهلل ل   واددةً  ن ختم القرآن مرةً مَ  و، ألف درهم صدقة  مالةم كتب اهلل له درهن تصدق فيها بمَ  و يوم ،
من أعمال الرب غري  ىل غري ذلكإ ، بغريها ة  ألف تسبيح مالة كتب اهلل له  من سبح اهلل تعاىل فيها مرةً  و، بغريها  ختمة  

عدا مسجدي  يماف (مرات)ثالث مبئة ألف ألف ألف صالة  نفالً أو  كانت  فيها فرضاً  أن صالةً واددةً الصالة ملا مر فيها من 
دى ذلك اىل ال يتع ىل الثواب فقط وإفيما يرجع  ةنعم ال خالف بني العلماء يف أن هذه املضاعف ى ،قصاأل املدينة و

 زِلهُ ا مل جتُ منهم األقصى صالةً أو املسجد النبوي أو يف مسجد مكة  فصلىن ادىت لو كان عليه صالت ت ،ء عن الفوالجزااإل
مام الشافعي اإلاب صحأبعض  إليه اإلمام أبودنيفة رضي اهلل عنه و مبتدأما ذهب و، ملا يغرت به بعض اجلهلة  عنهما خالفاً 

 ج واجلوار أدب إليك أو احل احلج و : هل لَ ئِ ديث سُ  وقع ملالك  ذلك من كالم    شدر  بنافهم  و، كة ال ُمقام مب ةهاكر   إىل
لى ضيق اخللق ع خربين  بم . اهلل اعلم الظاهر انه ال يقتضيها و و. ما كان الناس إال على احلج والرجوع  : فقال ؟ . الرجوع

عن ذلك  اإلدرتاز إال فمن أمكنه و ، 1يت الشريفقصورهم عن الوفاء بقيامهم حق الب و،  عن مراعاة درمة احلرم الشريف
مة البيت الشريف ر ه ديبقى مع توقريه على وجه   تعظيمه و و،عرف من نفسه القدرة على الوفاء حرمة بيت اهلل تعاىل ، و 

إلقامة هي اف تعاىل مشاهدته بيت اهلل يف احلرم الشريف و هكما كان عند دخول  هقلب و هعظمته يف عين هيبته و جاللته و و
مد بن احلسن حم أبو يوسف و و دنبلالشافعي وأمحد بن  ذهب اإلمام مالك و ن مَث  مِ فَ  . الفوز الكبري الفضل العظيم و

قي الدين كذا قاله القاضي ت.استحباب اجملاورة مبكة إىل ابن القاسم صادب مالك رضي اهلل عنهم  أيب دنيفة و اصادب
خي إياك مث إياك يا أ: )له يريد املهاجرة من مكة  نه قال يف رسالة ينصح هبا أخاً أصري وي عن احلسن البرُ  و ه ،يف تاري

ليك بالصرب ع و، الضجر  إياك مث إياك والقلق و و، اخلروج منها شقاوة  و ، ها سعادة   فإن املقام ب وادداً  عن منها شرباً الظو 
 خري نك يفإف، زعاج عنها ناخلروج منها واإل مث إياك وإياك  و، نك تغلب هذا الشيطان الرجيم إف، احللم  الصمت و و

إياك نسأل اهلل أن يوفقنا و ، شرفها عند اهلل أ و أعظمها قدراً  و، أفضلها عنده  أدب أرض اهلل تعاىل و و، أرض اهلل 
فضل أهلها  رد يفو و  . كذا يف منسك الصاوي. (العظيم ال باهلل العلي  إال قوة  ال دول و لخريات فإنه احلنان املنان ول
  فيه كل يوم  ينظر اهلل، محراء  من ياقوتة   اً ن هلل لود: )إنه قال أي عنه صلى اهلل عليه وسلم و منها ما رُ ،  ةداديث شهري أ

 بالرمحة أهل إن أول من ينظر اهلل تعاىل إليه و،  مانون عقاباً  وث الة  م و،  ة  مثانون نظرة رمح، مالة  و  ستني نظرةً  و ة  مال ثالث
تقول املاللكة  و ،غفر له  ةمستقبل القبل اً ه جالسآمن ر  و، غفر له  اً ه طالفآمن ر  و ، يصلي غفر له ه قالماً رآ نم، فمكة 

                                                             
م اإلشارة يف قوله ى مالدظة عود اسو َدر ْر ، و عل لْ م  أَ تَ ف َ  -أي : البيوت ال احلرم–يف الصلوات مبكة  جرتضعيف األ نأيضاح من اإلاآليت يف 

 : )و هذه املضاعفة لروايِت دديث مضاعفة الصالة يف مسجد بيت املقدس تكون األقوال ستة  بل ث مانية فافهم . ا ه  . مؤلف .
لذا قال يف  و: لت ق ( :قصورهم عن الوفاء بقيامهم حق البيت الشريف و، درمة احلرم الشريف ة عاامر ن على ضيق اخللق ع مبين  ) ه :قول 1
قال يف . ع ضا ضعف اخللق وقصورهم عن القيام حق املو هَ ت ُ ل  ألن هذه الكراهة عِ  ، ظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعةيال  و:  (اجملمع)
أو اعف السيئات تضن إف -أيب دنيفة عند: أي -ه عند مكروهاً : يعين . يف املدينة املشرفة كذلك  رعلى هذا فيجب كون اجلوا و:  (الفتح)

ن عابدين يف أفاده اب. هر  ن ه  . . ام ل جالل قااإل ىل اإلخالل بوجوب التوقري وإي فضقلة األدب امل و السآمة ةفقد فيها فمخافإن تعاظمها 
 . مؤلف  . ه ا.  (در املختارال ةداشي)
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: قد قال تعاىل  و.  (هم حلقوهم بأالنالمون دول البيت : فيقول تبارك وتعاىل .  ال النالمونإربنا مل يبق  : وهو أعلم بذلك

و نال ه هو حملأددهم أفمن ملح ، ال شك يف تردد األولياء إليها يف األوقات الفاضلة  و 1{َواْلَبادِ  َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيهِ }
اعف أكثر العلماء على عدم تض و، يجون كل عام  و،  ةالشريف توقااأل هم يضرون اجلمعة و ورد أن و، السعادة العظمى 

سنات ن عباس وغريه بأن السيئات تضاعف هبا كما تضاعف احلقول اب و: تحفة قال البن دجر يف ان أالسيئات هبا على 
كثر منها أأهنا تعظم فيها  أن معناه إال {َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإحلَْاد  ِبظُْلم  نُِذْقُه ِمْن َعَذاب  أَلِيم  }: قوله تعاىل من ن أخذوه إ و

ال تقتضي  {َوَمْن يُرِدْ }:  آيةُ  و، ة ئدم التعدد يف السيبع ةاألداديث املصرد نايف اآلية ويُ ئال ل ، ها تتعدد ن أيف غريها ال
 مبعد حْ ر  صَ م تُ  األداديث ل ية وابن قاسم بأن من الواضح أن اآل (أوالً ) هلكن تعقب   .ه ا. م كما هو ظاهر ظَ غري ذلك العِ 

يف كل  العموم ليست نصاً  ةصيغ و،  يف اآلية {نْ مَ }   التعبري فيها بصيغة العموم كرد ، إذ السيئة بالنسبة لكل فيف تعدد ال
؟ . اخلاص  لعام وبني اة هم صردوا بأنه ال منافا ترى أن ، أالنايف خروج بعض األفراد يُ  هذا ال و، النسبة للجملة ل بفرد ب

 ابن عباس   وايبنعم هلم أن جي . فيه ءال خفا منعاً  خربعلى ذلك التقدير ممنوعة   اةاملناف مبتدأىفدعو ؟ . ن املقدم هو اخلاص أ و
المة البصري بأن الع( ثانياً ) و   .ه ا . تأملىل دليل فليُ إالتخصيص يتاج  و، األداديث  ية ورضي اهلل عنهما بعموم اآل

فما  ، ه للرأيالعقاب مما ال جمال في ديد الثواب وجتن أإذ من املعلوم  ، ليهإضرورة ر و ال هذا التفسري خالف الظاهر املتباد
، حمل تأمل اة افوما أفاده من املن، مل يثبت عنده صحته أو مل يطلع عليه غريهم  مر  أالع القاللني بذلك على طااملانع من 

ملا  ةا يف احلرميمل يقتصر عليه و، مثاهلا أبتضعيف احلسنة بعشر  دة  ترى أن اآليات مصر   ، أالإذ ال مانع من التخصيص 
: ل سم فله دكم املرفوع دفع قو ه لرأي فيال لالجمأن ذلك الظاهر  ايؤخذ من قولن: مث قال  ؟ . ت فيها خبصوصهاثب
غريه  و ابن عباس ن  أَ كَ  و: )الشارح  لخذ قو مينع هذا األ و: قال  و. أفاده الشرواين يف داشية التحفة  ( ....إخلنعم)
و  : قلت   .ه ا.  (ف احلسناتها كما تضاع سيئات تضاعف بالن : أقوهلم  {...إخلَوَمْن يُرِدْ }: من قوله تعاىل  اخذو أ

دتمال من اإل (...إخلنعم) ابن قاسم :ال يظهر ترجيحه على ما دفع به البصري قول  دجر جمرد  ن بامن  ن هذا ظن  أالظاهر 

                                                             
 و، ه كما قال سعيد بن جبري هله املقيمني فيأب {اْلَعاِكِفنيَ } ارَ س  هما فَ  نأالربيع  ي عن قتادة وو ر  : {َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَبادِ } : ولهق 1

رَا بَ ْيِِتَ ِللط الِِفنَي َواْلَعاِكِفنيَ }:  بن أيب سليمان عن عطاء يف قوله تعاىلاالقطان عن عبد امللك هو  ىيل ياق به من انتامن : قال  . {أَن َطه 
إذا كان  عن عطاء عن ابن عباس قال: قال وكيع بن أيب بكر اهلذيل  و. أنتم من العاكفني : ون ر حنن جماو  قال لنا و و. م عنده فأقااألنصار 

قلنا لعبد اهلل  : نا موسى بن إمساعيل أخربنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت قالرب أخربنا أيب أخ: قال ابن أيب دامت  و. فهو من العاكفني  جالساً 
ابن عمر  فإن تفعل ال: قال  ْوَن .ث ُ دِ حْ  يُ  و نَ وْ ب ُ نِ جْ  هم يُ  منع الذين ينامون يف املسجد احلرام فإنامري أن  مكلم األين إالار أبن عبيد بن عمري ما 

ن ابن أيح قد ثبت يف الصح و: قلت . رواه عبد بن محيد عن سليمان بن درب عن محاد بن سلمة به  و. فون كهم العا :  عنهم فقال لئس
ة بعد قوله يف منه يعلم وجه ذكر اآلي و: قلت . كما يف تفسري ابن كثري   هو عزب   سلم و الرسول صلى اهلل عليه و عمر كان ينام يف مسجد

 . مؤلف   .ه ا. افهم . فهم  بهم حلقو أالنالمون دول البيت : تعاىل  فيقول تبارك و: احلديث 
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عن عبداهلل بن  1صححه الرتمذي و ابن ماجة و دديث النسالي و (مر الثالثاأل) . نصافإ و فتأمل بإمعان  . الثاين 

وال ل و ، اهلل إنك خلري أرض اهلل إىل اهلل تعاىل و) : فقال 2رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على احلزورة :احلمراء قال 
 إنك اهلل و: )كان قوله صلى اهلل عليه وسلم دني خرج من مكة  و:  (املواهب)قال يف  ( .خرجت منك ما خرجتأين أُ 

أدسن  هذا و: قال  ( .خرجوين منك ما خرجتأهلك أوال أن ل و،  اهلل أرض اهلل إىل ألدب   نكِ إ و ، اهلل إيل   ضألدب أر 
الفصيل  ك  مَ أَ  :من قوهلم . ها لهبا لقلة ما تمسي (مكة: )ملكة أمساء كثرية منها  هذا و  . ه ا. ج به على فضل مكة تَ ما يُ 

ها  ألن ة(بك)منها  و ،يها فننقص الذنوب وتُ تُ  ألهنا أو ( .املعطشة) ىسملذلك تُ  و ئاً .بق فيه شيإذا مل يُ  همأُ  عِ ِضر يف  ما
 (البلد األمني) و ، ةبفتح املهمل (العروض)منها  و ى ،بك الإ دد  أنه ال ينظرها ، أو أها ر تكس : أي . عناق اجلبابرةأ ك  بُ ت َ 

منها  و ،من حتتها  تيَ دِ دُ قيل ألن األرض  و ، ناً أش ىألهنا أعظم القر  : قال ابن عباس.  ى(أم القر ) و،  (القرية) و، 
كثرة منلها ل (قرية النمل) و،  ة(املقدس) و،  (فاران)منها  و،  قعانقعي من حملل   سم  إ (ىثو )كألن  (ىثو كأم  ) و ثى( ،كو )

 رالكس على اً مبني (صالح) و ة( ،ر )ب و ش( ،العر ) و ( ،احلرام) و،  (الوادي)منها  و، اجلبابرة  هاحلطم (طمةاحل)امنها  و، 
: ي . أ {َعاد  ِإن  ال ِذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَرَاد َك ِإىَل مَ }: فتح امليم لقوله تعاىل ب (معاد) و،  (طيبة)منها  و،  (امك )دذ

 (هش  )النامنها  وأي : ُُتلكه .  فيها دَ حلَ أن مَ  س  بُ املشددة ألهنا ت َ  ةالسني املهمل املوددة و ءبالبا ة(الباس  )منها  و . مكة

                                                             
قال ابن  و ،قال دديث دسن صحيح  و،  ب(كتاب املناق، )ابه رواه يف كت : قال النووي يف اإليضاح ( :صححه الرتمذي و و: )قوله  1

نقله  و: ي الرتمذ هقالكما احلديث صحيح   و، الطرباين  ضياء املقدسي وال عبد بن محيد و ابن دبان و عبدالرزاق و رواه أمحد و و: دجر 
من  (حملب الطربيا)غرت به ا ما يف بعض النسخ و و، اب هو الصو :  (عن عبد اهلل بن عدي بن احلمراء: )قوله  و: قال . غريه  املصنف و نهع
خرجه أستدل به بعض املالكية من دديث احلاكم الذي ا ام و ًأ ،شي له م يروِ  من أصحاب الكتب الستة ل بأن أدداً  ض  رَ ت َ عْ مُ  (ابن اخلباز)نه أ

 ابن عبد الرب و هكما قال  اً مجاعإ فموضوع   ( .البالد إليك ب  دَ أَ   يفين  كَ سْ أَ فَ  يَل  إِ هم اخرجوين من أدب البالد  نك تعلم أنإاللهم ) ه :يف مستدرك
كما   ه  وا منكر  ل ب ضعيف   ( .من مكة املدينة خري  : )الطرباين  ربخ و ه .على أنه ال داللة له في، نقل ابن مهدي ذلك عن مالك  و. دية دابن 

هم دبب إلينا الل: )كذا خرب  و،  ةال يدل على األفضلي ( .مكة من الربكة بت علج اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما: )خرب  و. قاله الذهيب 
 كننه بعد وجود املانع من سفأل ة :ما على الثانيأ و. شك للاهر ظف:  على األوىل . أما (أشد و: )رواية  يف و ( .حبنا مكة أو أشدكاملدينة  

يف أفضلية مكة  ريح  الذي هو ص ( .على اهلل مهاأكر  نك أدب البالد إىل اهلل وأعرفت لقد : )ينايف قوله  لئالصحابه ألقلوب  مكة ليكون تسليةً 
دسن االقوال أ و ،ختلف يف معن ذلك أ ( :فتح املنعم)قال يف  ( .صحيح   دسن  : )ي يف احلديث مذالرت  ولق وقلت :  . بتصرف ما   .ه ا. 

 : بقوله  (طلعة األنوار)له صادب  كما أشاريف إسناد آخر   دسن   و سنادإيف  القول بأنه صحيح  
 الأقو  (صحيح دسن)يف  و
 د      السن عِ و           نَ ت َ واب بِ       م اجل ث

  لاختال ظهرقد يف كلها  
 د     ممعت صحيح  و ل سن  حل

جار على  ( .خل.إ.الرتمذي كما قاله  احلديث صحيح   و: )ل ابن دجر و ق و   .ه ا. فقط  (صحيح  : )فهو على هذا التفسري أقوى مما قيل فيه 
 . لفمؤ    .ه ا. فافهم  . فقط قيل فيه أن معناه صحيح  ما 

(زا   )ف هملة  مُ  (داء     )ب ( :على احلزورة: )قوله  2  (الواو)ع تشديد م (الزاي)فتح ب و، ابن السراج بذلك  هبطض و،  (قسورة)على وزن  عجمة  مُ  ي 
داشية )ما يف ك. كان عندها سوق احلناطني  و، جياد أهور بأسفل مكة عند منارة املسجد الِت تلي حملها مش و ( ،الرابية الصغرية: )هي  و، 

 . مؤلف   .ه ا( . باب الوداع  )وتسمى اليوم ب.  (ابن دجر على اإليضاح
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يدي قال س كما  من خواص مكة و. ىل غري ذلك إ منها و، منها ، و  هتنفي حلد فيها وأمن  -تطرد : أي- ش  نُ ها ت َ  ألن

القوة  ها تدق كل من يدخلها فال يوجد له من نأ عاد اهلل علينا من بركاتهأاحلضرمي  ةعن سيدي أمحد عقب أمحد زروق نقالً 
 و . امل الصدقك  إالإمنا تفعل يف أدوال الرجال كذلك فال يثبت فيها  و: قال  . و غريهأ اً ن طبيباما يوجد يف غريها ك

قول سيدنا عمر بن و هو مشهور املذهب  و ، 2ىل أن املدينة أفضل من مكةإرضي اهلل عنه  1مام مالك بن أنس  ذهب اإل
ما رواه الل السيوطي يف اجلامع الصغري عما نقله اجل (األول) جه  :و أب استدلوا أوالً  و، ل أكثر علماء املدينة و ق اخلطاب و
عنه اهلل عنه  ي عن أيب هريرة رضيوِ ما رُ  (الثاين) ( .من مكة خري   املدينةُ ) : خديج بنالدارقطين من دديث رافع  الطرباين و

 و: ع قال ابن راف ( .فيما سواه إال املسجد احلرام من ألف صالة   يف مسجدي هذا خري   صالة  ) : اهلل عليه وسلم ىصل
لم أفضل من س اهلل عليه و ىصل هن الصالة يف مسجدأن معن احلديث أصحابه أمجاعة من  يف روايته عن مالك و بأشه

م أفضل من اهلل عليه وسل ىفإن الصالة يف مسجد الرسول صل ، إال املسجد احلرام ملساجد بألف صالة  االصالة يف سالر 
يف مسند احلميدي عن عمر بن اخلطاب  ويادتجوا مبا رُ  و . أقل من ألف   : لف أيالصالة يف املسجد احلرام بدون األ

،  مالة   سعفتأيت فضيلة مسجد الرسول عليه بت ( .صالة فيما سواهمالة يف املسجد احلرام خري من )صالة   : رضي اهلل عنه
، ملدينة صالة يف مسجد ا لةام من وفيه أن هذا احلديث يدل على أن صالة يف املسجد احلرام خري   ، لف  أعلى غريه بو 
على أن  ةدتجاج به املؤدي إىل تفضيل املدينة على مكفال يتم اإلاه ، يف مبن ء  ناثفيما سواه من غري ذكر است نه داخل  أل
ة( صال ةلافضل من صالة يف مسجدي مبأيف املسجد احلرام  ة  صال و: )دديث أيب هريرة املذكور بزيادة  ىرو  أمحد قد ماماإل
السيوطي  قال اجلالل و. بن دبان اصححه  و : بن عاشر  اعلى نظم  ةقال ابن محدون يف داشيته على صغري ميار وقد  .

 ة  ج  نه دُ أ قال و، هذا دديث صحيح على شرط الشيخني وصححه ابن عبد الرب  و: بعد أن أخرج احلديث عن الرتمذي 
                                                             

 هملى اختالفع ين  بخر ماآل دد احلرمني على ما يفأخالفهم يف مضاعفة الصالة يف  و: قال ابن محدون  ( :خل..إذهب اإلمام مالك و) ه :قول 1
مراد  ال  هل . (صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام: )غريمها يف دديث الصحيحني و ءستثنايف معن اإل

ن اختالفهم يف مب؟ . و ه املسجد احلرام أفضل منأو هو الذي دكاه الشيخ عن أهل املدينة  و ه هذا القدر بل بدون ه بفضلو ال يأفهو مثله : 
مث بيت ، مث مكة  ،فضل أن املدينة أاملشهور يف املذهب كما يف املختصر  و، مكة  ستثناء على اختالفهم يف املفاضلة بني املدينة وهذا اإل
 و، ذهب خارج املعليه أكثر العلماء  و، الباجي عن الشافعي  و بوه ابن دبيب وبن عياض عن ا كاهد. قيل أن مكة افضل  و. املقدس 

كما يف .  (املواهب)من  األخري(املقصد )ين يف القسطالو من الشافعية األسيوطي  و ة .عرف نوابابن عبدالسالم و اختاره من املالكية ابن رشد 
 . مؤلف   .ه ا. بن عاشر اعلى  ةداشيته على صغري ميار 

هي أفضل من ف، الكعبة  ان حمل اخلالف يف ما عدأ يو نو ال يضاحإدجر على يف داشية ابن  ( :خل..إىل أن املدينة أفضل من مكة: )إقوله  2
ابن  هكما قال  اً عامجإ فضل دىت من الكعبةأفهي ، سلم  اهلل عليه و ىصل هالبقعة الِت ضمت أعضاء اعد فيما كما أن حمله أيضاً   ، املدينة اتفاقاً 

. ق منه لأن مدفن الشخص هو الذي خُ  هل دلي جلي   هو ظاهر   و. العرش فضل دىت من أها  أن قال بل، غريمها  القاضي عياض و عساكر و
رض قوله من األ  تجابأها الِت  بأن ذان  إيفيه  و: قال بعضهم  ( .مكةب األرض  ةِ ر  سلم من سُ  أصل طينته صلى اهلل عليه و: )قال ابن عباس 

عند وقوع الطوفان  جَ و  مَ  فمن هنا نقل العلماء أن املاء تَ ، من موضع الكعبة  ُدِدَيتْ  ألن األرض كلها إمنا . {اْلِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها}: تعاىل 
هو  و، لق منها ِت خُ ال تهمدفن اإلنسان يكون مبكان طين: عما قيل  ابجيُ به  و. ع من املدينة الشريفة ضىل ذلك املو إطينة ك التلى لقأدىت 

 . لفمؤ  . ا ه  .على ذلك فرتقب  قل عنه زيادةً نسأ و. بتصرف    .ه ا ة .الشريف ةسلم دفن باملدين صلى اهلل عليه و
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  ه ا( . احلرام املسجد إال: )لذي قيل يف دديث الصحيحني هذا احلديث الصحيح يرفع االدتمال ا و: قال . تنازع على ال

رام أفضل من الصالة يف املسجد احل و: )عن عبد اهلل ابن الزبري بزيادة  وي أيضاً رُ  دقن دديث أيب هريرة هذا أقد تقدم  و .
املستدرك  كم يفا احل وىر ا م (الوجه الثالث. ) أمحد وابن دبان يف صحيحه رواه أيضاً  و ( .يف مسجدي ألف صالة   الةم

 نك تعلم أهنم اخرجوين من أدب البالد ايل  إاللهم : )ىل املدينة إالنيب صلى اهلل عليه وسلم قال دني خرج من مكة أن 
ليه وسلم دعاله صلى اهلل ع ةالظاهر استجاب و . فضلأما هو أدب البقاع إىل اهلل يكون  و ( .سكين أدب البالد إليكأف

املدينة ) هقول :خالف يف ذلك من املالكية ابن عبد الرب ديث قال  و. فتكون أفضل البقاع  ةدينة الشريفاهلل امل قد أسكنهو 
 عنه ايضاً  أجاب (خل...إخرجوينأأهنم : ) قوهلم و، قيل أنه موضوع  و، ال يتج به  هذا احلديث ضعيف   ( .من مكة خري  

ل اخلفاجي على قو  من علم من كالم املواهب املار ونكارته كما يُ  بعدم اختالف أهل العلم يف ستذكار بعدم صحته واإل يف
 ، هلل إيل  أدب أرض ا و، اهلل  إىلرض اهلل أاهلل إنك ألدب  و: )الشفاء أن قوله صلى اهلل عليه وسلم دني خرج من مكة 

 اللهم: ) خرب و : يضاحاإل ةقال ابن دجر يف داشي   .ه ا. رواه الرتمذي والنسالي  ت( .خرجت منها ما خرجلوال أين أُ  و
حبنا مكة أو ك ب إلينا املدينةاللهم دب  ) : كذا خرب، و   ةال يدل على األفضلي ( .مكة من الربكة باملدينة ضعفي ما ب اجعل
مكة  نه بعد وجود املانع من سكنما على الثانيه فألأ و ك ،اهر للشظعلى األوىل ف . أما (شدأ و: )رواية  ويف ( .أشد

يف  الذي هو صريح   (لقد عرفت إنك أدب البالد إىل اهلل وأكرمها على اهلل: )نايف قوله ال يُ ئصحابه لألقلوب  تسليةً ليكون 
 و (فيما سواه إال املسجد احلرام من ألف صالة   يف مسجدي هذا خري   صالة  : )ريرة هدديث أيب  و   .ه . ا أفضلية مكة

ة إىل ب عن مالك ومجاعهأش هلل عنه على أن معناه ما رواه ابن رافع وحديث عمر رضي ا دتجاج به وصحة اإل مسل نإ
 صالة  ) : لم قالالنيب صلى اهلل عليه وسأن أن ما رواه أمحد وابن دبان يف صحيحه عن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما 

ألف صالة  مالةاحلرام أفضل من يف املسجد  صالة   و، فيما سواه إال املسجد احلرام  يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة  
 الضيل ن أسباب التفأ قال مالك ثانياً  و ، إن كان صحيحاً  و عارضه مفهوم  فال يُ  اً صري قع و منطوق  ( . يف مسجدي

نتفت عنها ن اإ مسجد مكة و منها ب أفضل ة(عرف   )عند التوجه ل وات اخلمس مبنفالصل،  ةتنحصر يف مزيد املضاعف
مل يتحقق  ي  أو كفال عيين   ض  هو أنه ألداء فر  شرعي   حتققت فيها ملقتضىً  أن هذه خصوصية ملن كفاال ي و،  ةاملضاعف

ن العمل يف أددمها اكثر من أ إال، املدينة  ضيل بني مكة ولتفل نه ال معنً أفال يتوجه به الرد على ، نظريه يف املدينة املنورة 
 ع قرب نبيناضو ن مأذكر القاضي عياض  و، ملدينة أفضل بقاع األرض باإلمجاع ا و باجلملة فمكة و. العمل يف اآلخر فافهم 

 املرسلني عليه  حللول سيد األنبياء و 1ماع أفضل بقاع األرض باإلج -ةالشريف ءهضم أعضا ما: أي -صلى اهلل عليه وسلم 
                                                             

قوله : )أفضل بقاع األرض باإلمجاع( : يف داشية ابن دجر على إيضاح النووي : قال ابن عبد السالم  : كيف أمجعوا على تفضيل موضع  1
مكن العمل  ال يُ  مان وتفضيل يف األز الكذا  خرى ويف األ هكثر منأن ثواب العمل يف أددمها أاملدينة  القرب الشريف و معن التفضيل بني مكة و

جلد املصحف ل يضبل قد يكون بغريها كتف، ينحصر يف كثرة الثواب على العمل  أجاب القرايف بأن سبب التفضيل ال و ؟ . عضيف ذلك املو 
. ذر العمل فيه لتع همن غري أفضل ال املصحف  بل و، ضل فأإال فال يكون جلد املصحف  و، فإن التفضيل فيه للمجاورة ، ود لعلى سالر اجل

ف يتنزل عليه من فإن القرب الشري، م يكن عمل  إن ل و هقد يكون بغري  و، التقي السبكي أن التفضيل قد يكون بكثرة الثواب  ليده قو ؤ ي و
سلم  اهلل عليه و ىصل هضاعفة فيه باعتبار دياتفضل األمكنة على أن األعمال قد تكون مأفكيف ال يكون  ، الكماالت ما تقصر العقول عنه
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 : رمحه اهلل تعاىل قال اليشكري 1السالم فيه فضل الصالة وأعليهم  و

  أن خري األرض ما  جزم اجلميع ب
 َلتْ ا عَ        و نعم لقد صدقوا بساكنه

قد داط ذات املصطفى ودواها   
   ا    كالنفس دني زكت زكى مأواه    

 لمة العارفنينعم قال بعض األ . 2والكرسي شبل هي افضل من السموات والعر :  (كربىال فتاويه)قال ابن دجر يف  و   .ا ه
فهي  ، 1ةاملدينها باج تلك الرتبة املكرمة من حمل الكعبة دىت أرسأن الطوفان مو  ارف ب العو عين الشهاب السهروردي صادأ

، ها  لم بس صلى اهلل عليه و ةشرف البقعة ديث دصل حلول ذاته الشريف نأال يفاك  و. ا ه  . قلت :  مجلة مكةمن 
ك الوالد شيخنا على منس ةيف داشي ما ةصهذا خال. غنم ا فهم وفافكيف ال يصل للبطن الِت دل هبا وأداطت به 

ه من قوله صلى اهلل غري  دجر و ابنأخذ العالمة  . )تنبيه( علمأتعاىل  اهلل سبحانه و تنقيح و و ة  اهلل تعاىل بزياد ارمحهم
د  املسجفيما سواه إال من ألف صالة   يف مسجدي هذا خري   ة  صال) : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه يعليه وسلم الذي رو 

                                                             
 ذاته تفضيل جمرد شرف ذلك الشيء يفالراد بيُ  تارةً : لك أن تقول  و   .ه . ادد أكثر من كل أ سلم مضاعفة   أن أعماله صلى اهلل عليه و و، 
 . راد به ذلك مع شرف ثوابهيُ  تارةً  و، 

 . حنو ذلك وه كون املصحف أفضل من غري : ول فمن األ
 .كون مكة أفضل من املدينة : من الثاين  و
م  ألنه ل ضاً اعتمده غريه أي و، نقله عن اجلمهور  النووي و هعتمدا اهو م، و رض بتفضيلها على األ إن قلناوات مالس القرب الشريف و أما و
سلم  صلى اهلل عليه و لهحللو  عني متو الظاهر اله و: قال بعض املتاخرين . ن األرض أفضل ألكن دكى بعضهم عن األكثرين ،  فيها اهلل صَ عْ ي ُ 
من  اصح أن يكوني و. كي بكالم القرايف والس  يهلإ ءيومهو ما ي و،  (ولاأل)من  اأن يكون ، فيصحدفنهم فيها  و، منها  خللق األنبياء و، ها  ب
 كنم م ي وإن ل ه وع ذلك فياحملل لوق ةصالدي بل، ل بالفعل مكانه يف احملإنه ال يشرتط يف التفضيل باعتبار العمل أإذ الظاهر ،  (القسم الثاين)
ملرسلني أفضل الصالة ا على سالر األنبياء و عليه و بالفعل بالنسبة لسيدنا عيسى على نبينا و ءنه قد وقع العمل يف السماأعلى ، معن آخر ل 
يذكر فيه . أو فيه  مل  عإصالده( :  سُ فْ ن َ    )، فَ فَ ُيصلح  ياذ باهللالع و يف القرب الشريف بالفعل بأن ينهدم القرب همكن وقوع ي و ، السالم و

   . مؤلف .ه. ا بتصرف    .ه ا. شكال إذ فال ئدين و ش ،العر  فضل منه دىت يف الكعبة وأذ ئدين هفالعمل في تكبري   و مصلحة بنحو تسبيح  

 فلذا قال بعضهم يف ذلك :: قلت  ( :السالم فيه و عليهم أفضل الصالة املرسلني عليه و حللول سيد األنبياء و: )قوله  1
سألُت األرض لِ َم ُجِعَلْت ُمصلى 

 ة  ألين            ر ناطق                ابت غي            أج
 َو لِ َم ُجِعَلْت مطهرة و طيبا 

 ا      يبر احلب        َدَوْيُت حممد الطه
 ه  . مؤلف . ا. 

نبلي كما به قال ابن عقيل احل و: قلت  ( :الكرسي العرش و فضل من السموات وأبل هي :  (الكربى هفتاوي)يف  قال ابن دجر و) ه :قول 2
 مؤلف . ه  . . ا (فتح املنعم على زاد املسلم)يف 

:  تربته أي من طنين مدفن اإلنسان أ يلقدفع ما به يُ  و : يضاحاإل ةقال ابن دجر يف داشي ( :خل..إرتبةالتلك  طوفان موجالأن : )قوله  1
تفضيل البقعة الِت  قيل سبب و: بل قال احلافظ ابن دجر ، الشريفة  ةن باملدينُدفهو صلى اهلل عليه وسلم  و. الِت خلق منها  تهمكان طين

على هذا فقد روى الزبري  و  .وقوفاً رواه ابن عبد الرب م. لق عندما خُ  هرابمنها تُ  ذَ خِ يف البقعة الِت أُ  نفديُ  أَ ن املر أ يَ وِ ضمت أعضاء الشريفة انه رُ 
  ه . اذلك  ح  صَ  نإسلم من تراب الكعبة فرجع الفضل املذكور إىل مكة  اهلل عليه و ىبن بكار أن جربيل أخذ الرتاب الذي منه خلق النيب صل

 . لف  . مؤ ه . اانتهى كالم ابن دجر  .
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 و ه ،في سلم ال تتعداها إىل غريها مما زيد خاصة باملسجد الذي كان يف زمنه صلى اهلل عليه و ةن هذه املضاعفأ ( .احلرام

(  مسجديألف صالة يف مالةصالة يف املسجد احلرام أفضل من  و: )قوله صلى اهلل عليه وسلم من دديث ابن الزبري  من
ن ابن دجر يف إليه يشري ما قدمته ع: و  قلت . لْ ىل احلِ ه إرام ولو انتهى توسيعحتصل يف املسجد احل ةأن هذه املضاعف .

ت ففي احلديث بل وسالر العبادا، الصالة فيها على غريها  ةالكربى من قوله أن سبب تفضيل مكة كثرة مضاعف يهفتاو 
 ةاشيلكن يف د. فهم فا   .ه ا . فيها غري الصالة ملا مر: أي . ألف دسنة  ةأن دسنة احلرم مبئ: احلسن أو الصحيح 

هلل عليه وسلم صلى ا هيف ديات ص مبا كان مسجداً تاملذكورة ال وذ ةاعلم أن املضاعف و: شيخنا على منسك الوالد ما نصه 
 ْت لهيَ وِ زُ  عده ويكون ب خرب مباأالنيب صلى اهلل عليه وسلم  أن ل عن ذلكئمالك ملا س لو لقبل تكون فيما زيد بعده ، 

 نكروامل يُ  ة وفيه حضرة الصحابدوا يزيأن ن املهديون و جاز اخللفاء الراشدتسا الوال هذا م و، ما يدث بعده  مَ لِ عَ األرض ف
ىل : )إرواية  يف (  ولو انتهى إىل اجلبانة: )عن عمر رضي اهلل عنه أنه قال ملا فرغ من الزيادة  يَ وِ ملا رُ  و   .ه . اذلك عليهم 

عت رسول اهلل يقول مس : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال و ( .مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ل  ة لكان الكُ فَ ي ْ لَ احلُ 
 . اه.(ين هذا املسجد اىل صنعاء كان مسجديلو بُ ) : رواية   يف ومسجدي ( . يف هذا املسجد ما زيد كان الكل  دزي لو: )

 (املهم السابع)
:  شرعاً  و . كله  فعل يف العمرِ ها تُ  ها ألن ت بيَ مسُ  : قيل  و.  ة(مر عُ ) ت :يَ لك مسُ  لذ و.  1مكان عامر زيارة   : العمرة لغةً 

يل ذلك هذه األعمال كما ق ب كنفس النس قيل : هي و. و تقصري أ دلق   و سعي   و و طواف  م  بإدرا قصد الكعبة للنسك
 ةً مر  ؤكدة  م هي سنة   و. ا ه  .  و العكس قوالنيف مشروعية احلج قبل العمرة أ و:  (العدوي على اخلرشي)قال . يف احلج 
 و، حلج اإلجارة كحكم ا النيابة و دكمها يف االستطاعة و و، الشافعي  أبودنيفة و وجبها ابن دبيب وأ و، يف العمر

لحاج لكره تُ :  نيفةقال أبود و،   أفضلها يف رمضان و، بأفعال احلج  يام احلج ملن كان مشغوالً أيف  الجتوز يف مجيع السنة إ
 الشافعي و مطرف هستحبا و،  واددة  ا يف سنة هَ رُ ر  كَ كره تَ يُ  و. التشريق  أيامِ  و نحرِ ال و عرفةَ  : متوالية   يام  أ مخسةيف  هوغري 

ذ شرط إ ، همث باقي جهات (التنعيم)مث  (اجلعرانة)ل أفضل جهات احلِ  و، ل من احلِ أو م من امليقات رِ أن يُ : صفتها  و .
ر ويل من العمرة ص  قَ ي ُ أو مث يلق ، سعى يمث ، مث يطوف . فهم . فااحلرم  و اجلمع فيه بني احلل ك :نسالرام بصحة اإلد

حلج والعمرة جيبان ا و ( :فتح املعني)شيخنا مع  (عانة)إيف  و.  كما يف قوانني ابن جزي بزيادة. ستحب فيها اهلدي يُ  و. 
من  و، الضرورة من الدين ب بل معلوم   اً ما احلج فإمجاع. أ مستطيع   ر  دُ  مكلف   على كل مسلم   عينياً  عند الشافعي وجوباً 

 هاديا رسول اهلل هل على النساء ج: عن عالشة رضي اهلل عنها قالت  ظهر ملا صح  األى ما العمرة فعلأ و، اركان اإلسالم 
رفة على كل سنة إلدياء الكعبة املش  ياً الكف  جوباً وُ  ن أيضاً اوجيب ( .العمرة احلج و: ال قتال فيه  جهاد  . نعم : )قال  ؟ .

 و ءان من األرقان  سيُ  و، صالة اجلنازة  على اجلهاد و قياساً  يسقط : قيل و، ال يسقط بفعل غريهم  و، االدرار البالغني 
ا مواقيت غري ترى أن هل أال . رخَ قصد من اآلم يُ  د منه مالصِ قُ  أصل   ال يقوم مقام العمرة احلج ألن كالً  و، نني االصبيان واجمل

                                                             
أفاده  . عامر   كان  م إىلالقصد : قيل  و. الزيارة  : فسكون لغةً  فتح  أو بضم  و يهولأالعمرة بضم : قال ابن دجر  ( :خل..إالعمرة لغةً ) ه :قول 1

 . مؤلف   .ه ا. وي و ناليف داشيته على إيضاح 
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 لوضوء موجود  د به اصِ سل عن الوضوء ألن كل ما قُ الغُ  إجزاءشكل بفال يُ  ذ  ئدين و، غري زمن احلج  زمناً  و، مواقيت احلج 

هلل عليه الدليل على سنية العمرة قوله صلى ا و: يف احلاشية  و. املراد نقله من موضعني    .ه ا. حتفة . ا ه  .  سليف الغُ 
طلحة  رواه ابن ماجة عن : قال السيوطي يف اجلامع الصغري   .ه ا . رواه الرتمذي.  (العمرة تطوع و احلج جهاد  : )وسلم 

ك به س  متََ : اوي يف كبرية قال املن ( ....إخلاحلج فريضة: ) ةاحلاشي يف قال الطرباين يف الكبري عن ابن عباس و بن عبيد اهلل و
ل ئِ سُ :  ضاً أي (يةاشاحل)يف  و. خرى أُ  ب ألدلة  اجلمهور على الوجو كالشافعي   و، ل هي مندوبة قا وجب العمرة وم يُ  من ل

( لك ر خري  متعت نأل و. ال ) : قال.  ؟ العمرة و: قيل  ( .نعم) : قال ؟ . فريضة: أسلم عن احلج  النيب صلى اهلل عليه و
ألن .  {ُعْمرََة هللِ َوَأمت وا احلَْج  َوالْ }: السنية قوله تعاىل  ىعل شكلال يُ  و . صحيح   دسن   : وقال رواه الرتمذي عن جابر   .

َواَل تُ ْبِطُلوا } :لقوله تعاىل  لو كانت مندوبةً  وم ما تبعد الشروع جيب اإل و، متام يقتضي الشروع يف العبادة األمر باإل

كم ا احل و يف مسند الفردوس عن جابر   يديلمالما رواه على السنية  شكل أيضاً ال يُ  و : قلت. بزيادة    .ه . ا {أَْعَماَلُكمْ 
 تان ال يضركالعمرة فريض احلج و: )نه قال أكذا الدارقطين عن زيد بن ثابت عنه صلى اهلل عليه وسلم  يف املستدرك و

اس كلهم إال الن على: )رواية للحاكم  يف و: قال  و هاملناوي يف كبري  لسيوطي ولكما يف اجلامع الصغري   ( .يهما بدأتأب
خرجه أعن زيد بن ثابت موقوف  ظحملفو ا سنده ضعيف و: لقول ابن دجر    .ه( . ا طوافهم مه أهل مكة فإن عمرت

إسناده ساقط   هذا احلديث: قال الذهيب يف التنقيح  و. الصحيح موقوف  : قال الديلمي و   .ه ا. البيهقي بسند صحيح 
عن النيب صلى : ات رجاله ثق: البزار يف املسند عن جابر بن عبد اهلل قال اهليثمي  وىر  هذا و.  كما يف كبري املناوي أيضاً 

 و: قال املناوي  ( .هلمافأعطاهم سؤ  سالوه و، دعاهم فأجابوه ، احلجاج والعمار وفد اهلل تعاىل : )نه قال أاهلل عليه وسلم 
 و. غري ذلك و  د  اسرتفا و لذين يقصدون األمراء لزيارة  ال:  (الوفد) و: قال الزخمشري . كذلك   ة  عمر  و مربور   هذا يف دج  

ار م  العُ  جاج وحلُ ا: ) نه قالأعن النيب صلى اهلل عليه وسلم  عن أنس   مامة البصري عن ثابت  ث من دديث  البيهقي   وىر 
قال املناوي ( . م  دره فِ أل ألفُ  الدرهمُ ، نفقوا أيلف عليهم ما  و، دعوا  اميستجيب هلم  و ه ،سألو  ما يعطيهم، وفد اهلل 

لى اهلل عليه النيب ص اهُ م   من مث سَ  و، ب صَ األجر على قدر الن   و، النزوح عن الوطن  خو اجلهاد يف املشقة وأألن احلج : 
  ه ره . امنا ءعالإ ملشاركتها له يف إظهار فخاره و (األصغر جاحل)الِت هي ، ضم إليه العمرة  و،  (دد اجلهادين)أسلم  و
 أُعطوا ،ن سألوا إ ،ار وفد اهلل م  العُ  جاج واحلُ : )نه قال أسلم  عن النيب صلى اهلل عليه و و  البيهقي عن ابن عمر  وىر  و .
 هلل  ال أهل م و،  على نشز   ر  كب    مُ ما كرب   هالذي نفس أيب القاسم بيد و، هلم  فَ لَ خْ أَ أنفقوا إن  و هم ، جابأإن دعوا  و

ن أنس عن النيب ع همسوي وىر  و.  (الرتابمنقطع  بهقطع ن دىت يكرب   بني يديه و ما أهل   إال، من األشراف  على شرف  
هو  و: قال احلرايل  :قال املناوي  ( .فعض سبعمالةنفقةالاحلج سبيل اهلل تضعف فيه : )نه قال أصلى اهلل عليه وسلم 

ر شمن د ةً هلم أمن لتكون، هم  وفات ةرفامش و،  مْ هِ تِ ي  نِ مة مَ  يف خات، للوقوف بني يدي الغفار ، دشر اخلاللق من األقطار 
 و، فقة يف احلج األكرب نالفيه إعالم بفضيلة  و.   هة . ا هلجر ا رض يف آخر سين  فُ  و، به بناء الدين  لَ مُ كَ ، فما بعد مماُتم 

: ية احلشر آحلج ا و، على الساعة  اً عالمأمواقفه  ُجِعَلتكيف وقد   ه ،بيان عظيم فضل و، هو العمرة  لحق به واألصغر يُ 
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ُهْم يَ ْوَمِئذ  َشْأن  يُ ْغِنيهِ } يف داشية ابن دجر  و.  هكبري مناوي   سىيوطي ولكذا يف اجلامع الصغري ل    .ه . ا {ِلُكل  اْمرِئ  م ن ْ
ا بني احلج والعمرة تابعو : )العمرة قوله صلى اهلل عليه وسلم  األداديث الدالة على فضل احلج و نَ مِ : و على إيضاح النووي 

 و ىج ترت جد: )د ور  و ( .الذنوب هما ينفيان الفقر و فإن) : رواية   يف و ( .الرزق بينهما تزيد يف العمر وما  ةفإن متابع، 
 عقب اآلخر حيث بكل   انإلتيا: ستظهره احملب الطربي ااملراد باملتابعة كما  و ( .عيلة الفقر ميتة السوء و نيدفع اسقنعمر 

معن  و. د عُ ب ْ ي َ م  ل هلو قيل برتجيح و . العرف: أن املراد به  له ادتمال   و. إيقاع الثاين فيه  يصح   ال يتخلل بينهما زمان  
اهلل سبحانه وتعاىل  و املراد نقله   .ه . اصلة الفاقة ال و نييأيت ما ذكره من االدتمال و . يف أثر بعض ميشني بعضاً  ى( :ترت )
 . علمأ

 (الثامناملهم )
ه خالفا لقول هو املتج و . الطواف:  أن أفضل أركان احلج: للقرايف  ري تبعاً هو عن الشيخ علي األج (كبري اخلرشي)يف 

لوقوف لنه ملا كان جيب عنه بأأُ فإنه قد  ة( .احلج عرف: )لقوله صلى اهلل عليه وسلم . عرفة : الظاهر أن أفضلها  : اللقاين
هذا  و،  1كسلم احلج عرفه ألجل ذل جعل صلى اهلل عليه و، دون غريه من األركان  هفواتب خمصوص يفوت احلج يف زمن  

تقبيل  يةسن ما فيه من (الثاين. ) ة  صال اشتماله على طهارة و : )األول(وجوه ل ههو الطواف افضل من أن غريه و نايفال يُ 
مث التفت  ، طويالً ى بك و همث وضع شفتيه علي ، أستقبلهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أاحلجر األسود ملا رواه ابن ماجة 
 (لطيفة)هنا  و : همري يف مناسكن مث قال األفمِ ( . سكب العرباتيا عمر هاهنا تُ : )فقال ، فإذا هو بعمر بن اخلطاب يبكي 

نه ميني أورد  أيضاً  و .ذلك تبذل النفوس بفإنه قبله وعلى التربك ، سلم  ن هذا احلجر مسه فم النيب صلى اهلل عليه وأوهي 
هو يف  و: فمن مث قال سند    .ه . اقبل يد امللوك كما تُ   هِ لِ يْ بِ قْ ت َ بِ  دُ ب  عَ ت َ الناس ت َ  و، هو الربكه  و ن(ماليُ )رضه من أاهلل يف 

ال بأس به : باجي ودي عن الاتال قال و   .ه ة . اار ه تعن ةً نفردمُ  لُ عَ فْ ت ُ  و، فعل يف طواف الزيارة تتعلق بالبيت تُ  ة  قرب هنفس
ن أعلم أواهلل  ريديُ –ليس من شأن الناس  : املختصر املوازية ويف فقول مالك ، بالبيت  متعلقة   نه عبادة  بغري طواف أل:  أي

مام اإل هُ لُ ب   قَ فَ ي ُ  ،هلل تقبيله من غري طواف  احلمد شر يف هذا الزمان ونتقد ا و، قربة  هن كان يف نفسإ و -هالناس ال يفعلون
ول من أددث استالم الركن بعد الصالة من االلمة ن أأ:  للفاكهي(تاريخ مكة )يف  و . غريمها من غري طواف اخلطيب و و
على أنه مل يكن  يه دليل  ف و . ا ه  .ستلم الركن يهز ل ن و، مث سلم ، ركعتني  املغرب يف ليلة   ىنه صل: أفيه  و. ابن الزبري : 

من الطواف  أز جلانه كأوجهه  قال الباجي من سنة استالم الركن الوضوء و: ال يف التوضيح ق.  جيلس بعد الصالة يف املقام
لتالوة ال سجود ا و، التالوة من الصالة سجود  فصار مبنزلة: زاد  و، حنوه يف الطراز  و   .ه. ا  فعل إال بطهارةوهو ال يُ 

 ، هُ لَ ب   قَ ف َ بن اخلطاب جاء إىل احلجر األسود  عمر نأيف صحيح البخاري من  ما و   .ه ا. يكون إال بطهارة فكذلك هذا 

                                                             
قوله  معن ن( أرالد   ةاشيد)هو مبعن قول ابن عابدين يف  ( :خله..إبفوات جيب عنه بأنه ملا كان للوقوف زمن خمصوص يفوت احلج: )أُ قوله  1

 ينايف أن الطواف من كل وجه فال المن من البطالن عند فعله ألها باعتبار ا أن معظم ركنية الوقوف ب و( هاحلج عرفه: )سلم  اهلل عليه و صلى
 . لفؤ م   .ه ا ظه .بلف  . ه . افضل ط أ
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  .ه.ا1(لوال أين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقبلك ماقبلتك و، ال تنفع  ال تضر و إين أعلم أنك دجر  : )مث قال 

ما كان  سود إنحجر األلله متأُ  تعظيم النيب صلى اهلل عليه وسلم و نأ ن  ظَ  نْ مَ  ن  ظَ  هذا نفيُ  هإن مراده بقول : قال الباجي
م املسلمني عالإراد عمر رضي اهلل عنه أف ، تنفع تضر و ها نأ و آهلة  ، ها عتقادهم أنالوثان عظيم أهل اجلاهلية األتعلى دب 

قال . يت بتعظيم الب ما أمرنا بعلى دس، له بالعبادة  اً إقرار  و، هلل  طاعةً  ه ،مه لتعظيمه صلى اهلل عليه وسلم لنه إمنا عظ  أ
 بعض الشهور و و ،بعض البقاع ، و ل بعض البلدان كما فض  ،   ل بعض األدجار على بعض  َفض  ي ُ  هلل تعاىل إن و: سند 

قال  و ( .عينف بل يضر و: )عنهما  رضي اهلل  ن عمر ملا قال ذلك قال له علي  أمن مث ورد  و   .ه ا. الليايل على بعض 
كتب  ،  ثاق على الذرية خذ امليأأن اهلل تعاىل ملا : )حلكمة طلب الشارع تقبيله بقوله  مبيناً  هُ َفَأَجابَ  ؟( . كيف ذلك و) ه :ل

وذ باهلل أن أع: )قال له عمر ( . ودحعلى الكافرين باجل و، فهو يشهد للمؤمنني بالوفاء ، هذا احلجر  هلقمأ و،  كتاباً 
 احلجر ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يفأمذي يف جامعه الرت  ىرو  و   .ه( . ا حلسنا باأيا  فيهملست  أعيش يف قوم  

   .ه( . ا حق هُ مَ لَ ت َ سْ ايشهد على من ، ينطق به  لسان   و، هما  له عينان يبصر ب و، اهلل يوم القيامة  هاهلل ليبعث و: )األسود 
أي ل املعجمة ابالذ- ذلق له لسان   و، لقيامة فإنه يأيت يوم ا، ينفع  نه يضر و: )إ يَب  ن عمر ملا قال ذلك قال له أُ أ يَ وِ رُ  و

لى اهلل عليه قال رسول اهلل ص: عن ابن عباس قال  و . هذه منفعة و ( .استلمهو  هيشهد ملن قبل -غبلي دديد  أو  : طَِلق  
: ال ق رواه الرتمذي و ( .فسودته خطايا بين آدم ، من اللنب هو أشد بياضاً  و، احلجر األسود من اجلنة )نزل  : وسلم
النيب صلى  نأ ابن دبان يف صحيحه وغريه وىر  و ( .نزلأُ دم ليلة آاملقام مع  نزل الركن و: )أُ  أيضاً  هعن و . صحيح   دسن  

 2(ني املشرق واملغربفيما ب آضاأل افلوال أن اهلل طمس نورمه، احلجر واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة : )سلم قال  اهلل عليه و

                                                             
نه أل،  ال تنفع بذاتك بل بإذن اهلل تضر وال  : معناه ةابن محدون ميار  ( :..إخلال تنفع ال تضر و،  إين أعلم أنك دجر  : مث قال : )قوله  1

، غريه  و دمي  آن م ستنبط بعضهم من مشروعية استالم احلجر جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم شرعاً ا و : قال . النافع دقيقةً  ر  ضاهو ال
، ه الغافلني يبن تنقله يف و، نه مستحب ألنووي قال ا و له ،عمل الناس على اجلواز ملن جيوز التواضع : أما تقبيل يد اآلدمي فقال الشيخ زروق 

اهلل  ىعلى النيب صل وامُ دِ روي يف الصحيح أن وفد عبدالقيس ملا قَ  ما مع، و انظره فيه  ما روي ركنأ مالك تقبيل اليد و هكر   : الرسالة يف قال و
من فاطمة  دديثاً  و اً شبه كالمأكان   اً ددأ تيأر ا م: )قالت ن عالشة رضي اهلل عنها أ (سنن البيهقي)يف  و ه .رجلي ديه وي رواسلم ابتد عليه و

كان  و ه ، جملسأجلسها يف ا وهَ لَ ب   ق َ  أخذ بيدها و و، قام إليها  و، ها  ب بَ د  كانت إذا دخلت عليه رَ  و، سلم  برسول اهلل صلى اهلل عليه و
 :شهاب اخلفاجي فقال الشار أإىل ذلك  و ( .اهَ ت ْ لَ ب   قَ ف َ  هقامت وأخذت بيد و، به  تْ بَ د  إذا دخل عليها رَ 

 قىالتهل أ ةري اخل دَ يَ  لْ ب  ق َ 
 هعب        اد انة الرمحن      ح ري

م أعادي ه طعن فْ ال وذََ  و 
َه            ا لثم أيادي ه          م  و َش م 

ه بأسًا ، واستبعد هلل عليه و سلم و تقبيل قربه فلم ير بوأما غري اآلدمي فنقل ابن دجر عن اإلمام أمحد أنه ُسِئَل عن تقبيله منرب النيب صلى ا
بعض أصحابه صحة ذلك . و نقل عن ابن أيب الصيف اليماين أدد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل املصحف و أجزاء احلديث و قبور 

 ا ه  . كالم ابن محدون . ا ه  . مؤلف . الصاحلني . ا ه  . و يكره تقبيل اخلبز و جعله فوق الرأس . و يف املعيار أنه غري مشروع .
اخللق ال  و : ي: أيوطي سلقال املناوي يف كبريه على اجلامع الصغري ل ( :املغرب فيما بني املشرق و اءافلوال أن اهلل طمس نورمها ألض) ه :قول 2

أهل األرض  اءقبضرورة من ا مهنور  فطمس، ليه النظر إ دد  أستطاع ا الوال ذلك م: ذلك كما يدل له قول ابن عباس يف احلجر  ةتطيق مشاهد
 . مؤلف   .ه ا. املراد نقله    .ه . ا (الصحاح)محو والتغيري كما يف  ال مسالط و
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قاله ت . ياآللك الت تعظيماً  ملواقيت بغري إدرام  ي االشارع من تعد علذا منف قيت ،ألسود كان نوره للمواأن احلجر ا يو رُ  و

 تأثريهايف احلجر ف تْ رَ ث   أَ ذا إألهنا ، عتبار ه باخلطايا اإلداحلكمة يف تسوي و: قال ابن محدون يف داشيته املذكورة  و . رايفالق
ال  ، جر  أنك د تُ مْ لِ لقد عَ : )معن قول عمر للحجر االسود  و. تنب جتُ  نأذلك فوجب ل،  عُ أَْوقَ  يف القلوب أعظم و

، ال تنفع بذاتك  ال تضر و نكأهو  ( .كَ تُ لْ ب   ما ق َ َك لَ ب   لوال أين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ق َ  و، ال تنفع  و ر  ضُ تَ 
عمر  يَ شِ خَ فَ ،  صنامبعبادة األ لك ألن الناس كانوا دديثي عهد  إمنا قال ذ و ، ضار النافع دقيقةً النه هو أل، بل بإذن اهلل 

 . بتصرف   .ه ا. ة منهم أن استالم احلجر من باب تعظيم األدجار كما كانت اجلاهلية تعتقده يف االوثان لن يظن اجلهأ
فاعه عن األرض ارت و ، اً عمثان  وعشرون إصبعرضه  و، شرب و  ذراع  : طول احلجر األسود يف اجلدار : قال بعض املؤرخني  و

صنام قون عنده األل  عَ الكفار الذين كانوا ي ُ  : يأ ( .خطايا بين آدم تهسود: )قوله يف احلديث أصابع . و  سبع إالأذرع    ثالثةُ 
 على حنووه محل و ،عشرين وثالمثالة  و ةعام سبعيف ىل بالدهم من البحرين إ وا بهذهب و، أخذته القرامطة يف فتنتهم  و، 

 صابأ و، عظيم  ء  الصاهبم بأف، عشرين سنة  و مكث عندهم بضعةً  و، أهلكه اهلل  إال فما محلوه على بعري  ،  بعرياً  أربعني
ىل موضعه إبرده أ بد، فمن احلجر  ، فتطري  توىل أخوه  و، إىل أن مات  اً نادعفامتنع ، ودوه على ترجيعه ، فراام ذرليسهم اجل
ر شكرهم كثُ  و، هلها أفرح  ظُمَ ىل مكة عَ إحلجر باملا جاء رسول القرامطة  و: قال ابن اجلوزي  . نَ مُ سَ فَ  هزيل   على قعود  

من بعض  هِ هِ بَ شَ ناكم بِ ئج و، تلفنا احلجر األسود أمنتم أن نكون أمبا  و: ذلك  ةفقال الرسول عند رؤي، هلل تعاىل على ذلك 
فقال . ه النار ال تعدو علي و ه ،في يَ قِ لاملاء إذا أُ  طس يفألسود ال يغن احلجر اأفقال بعض العلماء أنه قد ورد ؟ . األودية 
وقد النار أمث ، ه املاء على وج ىطفففيه احلجر   ِميَ رُ  و ء ،ضع فيه ماوُ  كبري و  بإناء  فدعا  . ختربأبرح دىت أال  : الرسول

ازي على جمموع دج) و (ضوء الشموع)كما يف   . ُمَفخ م   ن  هذا دي: عجب من ذلك وقال ، فعليه فلم تعد ُ يام   أ ةثالث هعلي
يف  أث  َرتاذا  تنبيه األمة على أن املعصية كالثلج ، هاحلكمة يف سواد احلجر األسود بعد بياض و: قال السيوطي  و.  األمري(

على  ة ميار داشية ابن محدون على صغري)ويف   . هه ؟ . ا له فكيف ال تؤثر يف القلب وهو ادق من بيلاحلجر مبجرد التق
طايا املشركني خ تهإمنا سود و، ابن خزمية عن ابن عباس أن احلجر األسود ياقوتة من يواقيت اجلنة  ىرو  و:  (بن عاشرانظم 

شفتني  و حلجر لساناً ن هلذا اأ اً مرفوع عنه أيضاً  و . من أهل الدنيا هُ لَ ب   ق َ  ستلمه وايشهد ملن  د ،دبعث يوم القيامة مثل أُ يُ ، 
ند تقبيل لب التكبري عإمنا طُ  و: ه كمناس مري يفقال األ أيضاً ومن هنا : لت قُ    .ه . املن يستلمه يوم القيامة يشهدان 

 شرك معه غريهعظم من أن يأ ن اهلل تعاىل أكرب وإف، صنامهم أإىل أن هذا التقبيل ليس كما يصنعون ب احلجر األسود إشارةً 
. ا ه  . فمن مث  هلل عليه وسلما ىبنبيه صل ءً داقتا و،  هملا أمر اهلل بتعظيم اً تعظيم و، اىل مر اهلل تعأل تقبيل امتثاالً ال إمنا و ،

 قال أبو عبداهلل اخلرويب يف كتابه )مزيل اللبس( : و سر تقبيل احلجر األسود التماس اآلثار ولو يف األدجار . قال احملب :
أمر على الديار ديار ليلى          

 ف  ن قليبو ما دب اجلدار شغ
أُقب ُل ذا اجلدار وذا اجلدارا           

 و لكن دب  من سكن الدي     ارا
ه اا دكم و ، لحجاج مدة مقامهم مبكةل ألهل مكة و هب لفنستحب اإلكثار من التف يُ اطو الأن  لث(الوجه الثا. ا ه  . )

: نه قال أ ك ملا ورد عنه صلى اهلل عليه وسلمذل و. غري صحيح  بطواف   لن احلاج ال يتنفأمن  بعضهم عن اإلمام مالك  
و ُأجيدع و فيدع أُ و ع لصي، أُ  من احلبشة ىل رجل  إنظر أ ، فكأين ال بينكم وبينهبالبيت قبل أن يُ واف طمن ال كثرو)أ
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قرب  نعلى أنه يقع يف آخر الزما هذا حممول   نأصته خالا قال العلقمي م ( .دجراً  عليها يهدمها دجراً  جالس  أُفيحج ، 
قال اعة دىت ال يُ ال تقوم الس) : كما ثبت يف صحيح مسلم( .اهلل اهلل: )يقول  دىت ال يبقى يف األرض أدد   ة ،قيام الساع
ذلك  و،  1فمن املصاد مها يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس ودهأن فمن مث قال بعضهم  ( .اهلل اهلل : يف األرض

 {ُف الن اُس ِمْن َدْوهِلِمْ أَومََلْ يَ َرْوا أَن ا َجَعْلَنا َدَرًما آِمًنا َويُ َتَخط  }: فال يالف قوله تعاىل ، يكون بعد موت عيسى عليه السالم 
فكيف  ًة ،قبل مل تكن إذ ذاك صحابه من وذريب الكعبة وأ نك  مل ميُ  مكة و عنال يرد عليه أن اهلل قد دبس أهل الفيل  و .

يف زمن  لهام شالأهل  غزو كما ال يرد عليه ما وقع فيه من القتال و  ؟ . ة للمسلمنيصار قبل سلط عليه احلبشة بعد أن
 فاملسلمني يف املطا فقتلوا من الثالمثالة ،من أعظمها وقعة القرامطة بعد  مث من بعده يف وقالع كثرية  ،  (يزيد بن معاوية)ال

ن أل، بعد ذلك  راراً م يَ زِ مث غُ  طويلة   بعد مدة  ه مث أعادو ، هم ىل بالدإ هُ و لُ و  حَ فَ احلجر األسود  عواقل و ه ،ماال يصى كثري 
وقع ما ف ( .هلهألن يستحل هذا البيت إال  و: )لقوله صلى اهلل عليه وسلم  فهو مطابق   ، املسلمني ييدأذلك إمنا وقع ب

ن طاف دول البيت م: )قال  نهأورد عنه صلى اهلل عليه وسلم :  (خمتصر التذكرة القرطبية)يف  و. أخرب به عليه السالم 
                                                             

يف  ي  و يشهد له ما ذكره العامل:  قلت:  (من املصادف فمن مث قال بعضهم أن هدمها يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس و: )قوله  1
-ىل الدنيا إعدي تنزل ب: أسألت أخي جربيل : )نه قال أسلم  ي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وو ر نه أمن  هخمالت

و هو جنب  ما أُدب أن يرقد)يرقد اجلُُنُب؟ . قال :  ، هل كما يشهد له ما يف دديث ميمونة بنت سعد : قُلت : يا رسول اهلل يريد بالودي
. ع جواهر األرض أرف و ، مرات   عشرنزل ، أنعم : قال ؟ .  -. كما يف زرقاين املوطأ (شى أن يتوىف فال يضره جربيلدىت يتوضأ ، فإين أخ

 :قال ؟ . ما ترفع منها  و: قلت 
 .من األرض  ةرفع الربكأ (يف املرة األوىل)
 .رفع الشفقة من قلوب العباد أ (يف الثانية و)
 .ساء من الن ءرفع احلياأ (يف الثالثة و)
 .ويل األمر أُ رفع العدل من أ (يف الرابعة و)
 .عداء بعض أق ليعود بعضهم لرفع احملبة من قلوب اخلالأ (يف اخلامسة و)
 .رفع الصرب من الفقراء أ (يف السادسة و)
 اء .من األغنية رفع السخاو أ (يف السابعة و)
 .رفع العلم من العلماء أ (الثامنةيف  و)
 . قلوب القراء من ف ولالقرآن من الصحارفع أ (يف التاسعة و)
ال يفى  و   .ه ا. سلم  صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه و. نعوذ باهلل من ذلك الزمن  ( .مان مان من قلوب أهل اإلي رفع اإليأ (يف العاشرة و)

مرة العلم  نه يرفع ثأ : (رفع العلم من العلماءأ الثامنة يف و: )أن املراد من قوله عليه السالم  إال، هي الِت حتقق رفعها  لَ وَ عليك أن الثمانية األُ 
فقد قال  ،لبعض اجلهال  ثابت   غلب العلماء وأعن  ن مرتفع  هو اآل و، عن النفس  ىمرة العلم هي عدم الرض ن ثأذلك  و، غلب العلماء أمن 

ال شك  و   .ه ا .ال يرضى عن نفسه  اهل  جب ي جهل  أ و؟ سه يرضى عن نف م   بعال أي علم   و:  (احلكم)ابن عطاء اهلل السكندري رمحه اهلل يف 
..( . موت العلماء ب هما ينزع إن و إن اهلل ال ينزع العلم انتزاعاً ) : نه قالأسلم  ملا صح عنه صلى اهلل عليه و ههذا التقرير ترتفع معارضة رفع أن ب

لك البعض ما يكون كما قال ذ م يكن رفعها اآلن بل إن فإنه ل ( ،العاشر) و (التاسع) م يبق من رفع العشرة اجلواهر إال ل و. هم افف. احلديث 
 ه .عن يَ فِ مؤلف عُ    .ه ا. عليه السالم  ىعيس تو م بعد



- 11 - 

 
سبعني  أعطاه و ، سنة  ألف د سبعنيوأعطاه اهلل تعاىل  ، ألف درجة  سبعني  يرفعه ويضعهرفع اهلل له بكل قدم   ،  اً سبوعأُ 

نه أ و( .  اآلخرةله يف تْ رَ شاء أخ   إن و، له يف الدنيا  تْ لَ ج  إن شاء عُ ،  من أهل بيته من املسلمني اءش نفيم ألف شفاعة  
 الرمحة و ةن له باملغفر يدعو ( . أي : عليه ونيصل و ،يستغفرون ملن طاف ، من املاللكة  ألفاً بسبعني  الكعبة حمفوفة  : )ال ق
: نه قال أ و . (ن اهلل تعاىل يباهي بالطالفني دول البيت املاللكةإ و، الطالف يوض يف رمحة اهلل تعاىل : )نه قال أ و .
ن غري أن ماستلم احلجر يف كل طواف    و،  هسأعن ر  اً داسر ، شديد احلر  ف  لصا يوم  يف  سبعاً من طاف دول البيت )

عنه  يَ حِ  مُ  و، ألف دسنة  سبعونيرفعها ويضعها  كان له بكل قدم  ،  من ذكر اهلل تعاىل  إال هوقل كالم ، يؤذي أدداً 
ملا  هتنامها مدة مقامفينبغي اغ، يف بلده  مفقودة   ة  الطواف عباد وأيضاً  ( .درجةسبعون ألف رفع له  و، ألف سيئة  سبعون

 ا اهلل ملا يبه ونَ قَ ف   وَ .  اتمن عبد اهلل بأنواع العبادات كان دقا على اهلل أن يكرمه بأنواع الكرام و، فيه من أنواع العبادات 
 ومتوقف   تابع   هنأل، ينبغي أن يكون السعي أفضل من الوقوف : بعضهم  قال بل : كما يف منسك الصاوي بزيادة.يرضاه 

 لسعي خمتلف  ن ركنية األ (أوالً )ظر فيه أنه نُ  إال. لقرب حمله من البيت  و ، هو أعظم أركان احلج على طواف اإلفاضة الذي
 هبتكرار  دُ ب  عَ ت َ ي ُ ألنه ، قاس على الطواف يُ ال ن السعي أب (ثانياً ) و. ا يف الوقوف من تنزل الرمحات والغفران م مع، فيها 

،  ةناذره أن يأيت به يف عمر  نعم قيل يلزمغو  ، ل فنذره،  منفرداً  بفال يند ، سعيخبالف ال لسعي ل ي  ور هاألج ي  فقياس علِ 
األمري على ) كما يف.  دىت جعله الشارع صالةً ، أعظم العبادات من فإن الطواف يف ذاته ، مع الفارق  على الطواف قياس  

ت : بل قال قل . شيخنا على منسك الوالد من مواضع بتنقيح ةما يف داشي هذا خالصة.  (ضوء الشموع) و (عبد الباقي
احملقق أبوزرعة : التحقيق أن الطواف صالة  دقيقية  ، إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة ، وهي دقيقة  شرعية  ، ويكون لفظ 

صالة ُيشرتط ه ، ألن كل ما ُيشرتط يف الالصالة مشرتكاً إشرتاكاً لفظياً بني املعهودة و الطواف ، و ال يرد إبادة الكالم في
فيه إال ما يستثن ، و املشُي ُمستُثًن إذ ال يصدق إسم الطواف شرعًا إال به كما نقله املناوي يف كبريه على اجلامع الصغري 

 للسيوطي . 
 {فوالد}
 (األوىل)

له حسب على ما قدر عليه فله من فض من دخله:  (الزاهي)قال ابن شعبان يف   .لو ليالً  دخول البيت وبات من املستح
يقول  و  ،ال نعل   و خبف   دد  أ هخلدال ي و، له  خرج مغفوراً  وة  ، خرج من سيئ و،  ة  من دخله دخل يف دسن و ، ما قصد

 يكرب و، الداخل  اءلقتيصلي بني الساريتني  و ( .نا ربنا بالسالمفحي  ، منك السالم  السالم و نتأاللهم ) ه :الداخل في
ن شاء اهلل تعاىل إله  وراً مث يرج مغف،  ركعات   ، أو مثان ركعات   ست  لريكع فيه  و، يدعو  ستغفر اهلل وي هلل ويُ  و هيف نوادي

 يَ وِ فقد رُ ، هلل تعظيماً  و بل يدع ذلك إجالالً ، ن ال يرفع رأسه إىل سقف البيت أدال الدخول  هطلب منمما يُ  و   .ه ا. 
 ك إجالالً ليدع ذل، ىل السقف إللمرء املسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع رأسه  عجباً : )ا قالت ه عن السيده عالشة أن

كذا ( .ىت خرج منهاجوده دفما اختلف نظره مبوضع سُ ، فقد دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكعبة ، هلل  اً وتعظيم
لك فليدخل فمن عجز عن ذ، وجب احلرمة أالزمحة ما رمبا  لكن رأينا يف دخول البيت من : همري يف مناسكقال األ ة  .ميار  يف
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يف احلجر إن  يصل) :عالشة رضي اهلل عنها  ةلسيدلبدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم  ه  . ا ه .فإنه من هجر ويتنفل فياحلِ 

كما يف   (بيتن الخرجوه مأف، الكعبة ا دني بنو  الكن قومك استقصرو  و، من البيت  ما هو قطعة   فإن، أردت دخول البيت 
 أن من دخل يف ذلك املقدار قد أتى بذلك املستحب،  أذرع   ه ستةمقتضى كون احلجر من: و  (اخلرشي)يف  و.  (الصاوي)
( :خلي احلطاب على منسك)يف  و . لى ما قدر ع هعن دخول ل عن الصالة يف البيت وُسئأخرب مطرف عن مالك أنه  و ل 

    .ه ا. كره الصعود على ظهر الكعبة يُ  و: مري قال األ.  احلاشيه أفاده يف . ذلك واسع  : عليه فقال 
 (الفالدة الثانية)

 سبعةقدماه فيه قدر  تفغاص، لألذان باحلج  وقف عليه اخلليل إبراهيم عليه السالم لبناء البيت و ، ذراع   قدرُ  دجر  : املقام 
 : أليب طالب   و . أصابع  

    لغري ناع       اف      ياً           على قدميه د  ة   و موطيء إبراهيم يف الصخر رطب    
،  1ا مطلقاً مه ستحب أن يركع الطالف ركعِت الطواف الذي قال الباجي املالكي بوجوبيُ  و ة  .كما يف ابن محدون على ميار 

:  وريهالشيخ علي األجاملشهور كما قال  و، الندب  يف الوجوب وللطواف هما تابعتان  نأ ابن رشد   و هري   قال األب و
 ، اً استحباب لهضو دام على و  ما هفي اعادمهأإال  و، باملسجد ال خارجة  سواء   الوجوب يف الواجب والرتدد يف غريه على دد  

مسعت ابن  :بن دينار قال  عمرو ففي البخاري من طريق، كوعهما خلف املقام لفعله صلى اهلل عليه وسلم ر أن يكون  و
مث خرج ، ام ركعتني خلف املق ىصل و اً ،نيب صلى اهلل عليه وسلم فطاف بالبيت سبعال قدم: ما يقول عمر رضي اهلل عنه

 عليه وسلم أيضا أنه عنه صلى اهلل در و  و . {ل َقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل الل ِه ُأْسَوة  َدَسَنة  } : قد قال تعاىل و ا ،اىل الصف
 ضعافاً أخلقه  من ىعطي من احلسنات بعدد كل من صلأُ  و، فر له ما تقدم من ذنبه غُ  من صلى خلف املقام ركعتني: )قال 

( را له إىل يوم القيامةميكاليل أن يستغف وامر اهلل تعاىل جربيل و، نه اهلل تعاىل من الفزع األكرب يوم القيامة أم   و ، مضاعفةً 
 و: قال .  (احلاشية)يف  اأفاده شيخن.  (احلطاب البناين املكي على منسك الشيخ يىي) و (منسك الصاوي) كما يف  .

تسليم عند بناء ال فقام عليه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة و، نزل من اجلنة عن احلجر الذي أُ  2املقام عبارة
                                                             

 اما كانت ا لهم نأوجهه  و، نه املذهب أقال سند  و. لو يف الطواف املندوب  و : أي ( :ا مطلقاً مه الذي قال الباجي املالكي بوجوب: )قوله  1
 و، و يف الطواف الواجب ل قيل بسنيتهما و و ، هما فلذا وجب اإلتيان ب، فيهما  بالشروع فيه كأنه شارع   و،  ته هما من تتم نأفك عتني لهبات
 .  ةأفاده ابن محدون ميار  . هما تردد  ب وجو  و يف سنية ركعِت الطواف و، عبدالوهاب خليل  هختار ا

ركعِت  أناألب هري و ابن رشد  القول ب ختارا و،  ةالذي يف داشية ابن محدون ميار :  (خل..إهما تابعتان نأابن رشد  هري و قال األب و: )قوله  و
. خرين أة املتبقطول أهذه  و،  القابسي هري من طبقة ابن أيب زيد و األب. و الطواف املندوب  يف مندوبة  ، يف الطواف الواجب  ة  الطواف واجب

 . ظه . ا ه  . مؤلفبلف ا ه  .
نهما قال ي عن ابن عباس رضي اهلل عو فقد ر  ( :خل..إعن احلجر الذي أنزل من اجلنة: )قوله و  ( .به ر  ب   عَ : )مُ أي  ( :املقام عبارة و: )قوله  2
نيب صلى اهلل عليه لاأن غريه  دبان يف صحيحه و ى ابنرو  و ( .نزلدم ليلة أُ آ مقام مع ال نزل الركن و: )اُ سلم  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و: 
ن احلجر أوي ر  و ( .املغرب فيما بني املشرق وتا ضاءن اهلل طمس نورمها ألأ لوال، و  ةاجلن تقو ااملقام ياقوتتان من ي احلجر و: )سلم قال  و

قال رسول اهلل صلى  :قال عن ابن عباس . و يات لتلك اآل بغري إدرام تعظيماً  قيتاملوا يفلذا منع الشارع من تعد قيت ،األسود كان نوره للموا
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فضل أمساعيل عليه إن م آللةا ن يتناولأىل إر به فكان احلجر يقصُ ، على قدرها  حملها بسحابة   يَ رِ أُ  و،  هب رَ أُمِ ا م  الكعبة لَ 

اللِت  ةِ رَ ي ْ فَ باحلُ  أي ،جبنب باب الكعبة  ءكثرة األعدا و مث بقي مع طول الزمان، ىل أن يضعها إمث يطول ، التسليم  الصالة و
ُذوا ِمن م َقاِم إِبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى}: ىل ان نزل قوله تعاىل ، إقرب الباب  الناس  ليه وسلم واهلل ع ىالنيب صل ىفصل.  {َواوذِ 

 هضايق املصلون خلفل م ا  1يف ذلك اضطراب  من  ح  صَ على األَ  اآلن هحل  مَ  ِ سلم ب اهلل عليه و ىدىت وضعه النيب صل، خلفه 
                                                             

قوله  و . صحيح   سن  قال د رواه الرتمذي و ( .خطايا بين آدم هُ تْ دَ و  سَ من اللنب فَ  بياضاً  د  شَ هو أَ  احلجر األسود من اجلنة و: )سلم  اهلل عليه و
األسود  اقوت اجلنة قال بعض العلماء أن احلجرمن ي هِ نِ وْ كَ لِ  و.  نهيلمسو  الكفار الذي كانوا يعلقون عنده االصنام و ( : أي :خطايا بين آدم: )

 تهن خاصيالنار ال تؤثر يف دجر الياقوت كذلك أن يكون مأن كما  و: قال ابن األثري . دوا عليه النار تعال  و، فيه  يَ قِ أُلْ ذا إ ءيف املا طسال يغ
ياقوت ه فص اً  مخات ذَ اوذ َ من : )سلم قال  لنيب صلى اهلل عليه ودديث ا ح  ن صَ إ هعنه الفقر كما هو األشب ىنف همن هفص ماً  خاتَ  ذَ اوذ َ ن م نأ

عليه قضاء  هليس، و اس الن ههابت  و، قلبه  ىو ، و يقه أسباب املعاش ل رتيست من الطاعون و نَ مِ آبه  مَ ت  خَ تَ ن : إقيل  بل ( .الفقر نهعى نف
ىل النيب إ أتى و، ففعل ،  (ال اهللإله إال : ) هأن ينقش علي هُ رَ مَ أَ  و،  تقو امن ي صاً ف سلم أعطى علياً  النيب صلى اهلل عليه وأن قيل  و. احلوالج 

ال ما أمرتين إ تا فعلالذي بعثك باحلق م و: فقال  ؟(د رسول اهلل حمم تَ دْ زِ  مَ  لِ : )سلم  فقال له النيب صلى اهلل عليه و، سلم  صلى اهلل عليه و
( حنن أدببناك فكتبنا امسك و،  اامسن تَ بْ تَ كَ دببتنا فَ أ ك :إن اهلل تعاىل يقول ل، يا حممد : )قال ، م فهبط جربيل عليه صلى اهلل عليه وسل . به
علم أن تمن هذا  و:  قلت . لخطيب الشربيينل احملتاج غينمن م زيادة   و شيخنا على منسك الوالد بتصرف   ةمن داشي هاملراد نقله نقل   .ه ا .

واه الطرباين عن ابن عباس ر  و :  قال املناوي و، البيهقي ابن عمر  ه سننيفالسيوطي يف اجلامع الصغري عن البيهقي  ما كتبه املناوي على ما رواه
و أعمى أ أو مذجأكة   عاه وذ هُ س  اجلاهلية ما مَ  سجناأاحلجر األسود من  س  لوال ما مَ : )سلم  من قوله صلى اهلل عليه و نهاملصنف حلس زَ مَ رَ  و
ن أ و ، قيقةً نه من اجلنة دأمن  : يأ ه ،راد به ظاهر من قوله يتمل أن يُ  ه( .من اجلنة غري  ء  رض شيما على األ و، هته امن ع يَ فِ شُ  إالبرص أ
تؤثر ن خطايا البشر تكاد أ و، نه منها أجواهر اجلنة فك كشار يُ الربكة  و ةالكرام ما له من التعظيم ون احلجر لِ أيعين  ه ،راد به املبالغة يف تعظيميُ 

في املذكور يف الن إن و ه( .من اجلنة غري  ء  ما على األرض شي: )سلم يف احلديث  دتمالني يف قوله صلى اهلل عليه ومن اإل   . ه . اد ايف اجلم
ه فال ينايف نزول علي و ، هُ لَ ب   يشهد يوم القيامة ملن ق َ أو يلمسه الناس  بشيء  مقيد   ء ..إخل( .ما على األرض شي: )سلم  قوله صلى اهلل عليه و

   .ه . افهم فااملقام معه من اجلنة مع آدم عليه السالم 
هو  و، صح نظر كيف يكون هذا هو األأُ  ( :يف ذلك اضطراب  صح من ن على األاآل همحل سلم ب اهلل عليه و ىدىت وضعه النيب صل: )قوله  1

يل عليه ن مكانه الذي هو به اليوم هو مكانه يف زمن اخللأيف املدونه  قال هنأاجلامع اللطيف عن مالك من يف ظهرية  نباملا نقله  أوالً  خمالف  
م و عهد أيب عليه من السيول ، و استمر كذلك يف عهده صلى اهلل عليه و سل بالبيت خوفاً  ْتهُ قَ صَ لْ أَ كانت قريش يف اجلاهلية  و: قال . السالم 

 موضعه اآلن كما مسعت . ا ه  . كالم مالك يف املدونة الذي نقله عنه ابن ظهرية يف بكر رضي اهلل عنه ، فلما ويل عمر رضي اهلل عنه رده اىل
لية هجامعه اللطيف . قال : و يُناقضه ما أخرجه األزرقي عن ابن أيب مليكة أنه قال : موضع املقام هذا الذي هو فيه اليوم هو موضعه يف اجلا

ة مر رضي اهلل عنهما ، إال أن السيل ذهب به يف خالفة عمر ، مث ُرد  و ُجِعَل يف وجاهاهلل عليه و سلم و أيب بكر و ع ىو يف عهد النيب صل
قله ابن ن الكعبة دىت قدم عمر فَ َرد ُه . قال : و صحح ابن مجاعة ما قاله مالك . ا ه  . كالم ابن ظهرية يف جامعه اللطيف و خمالف  ثانياً ملا

( الذي لَ شَ هْ ن َ  م  ل كانت تدخل املسجد احلرام ، فرمبا دفعت املقام عن موضعه ، دىت جاء سيل )أُ ظهرية قبل عما اخرجه األزرقي من أن السيو 
فأقبل فزعًا ،  يتَ به فَ رُِبَط إىل أستار الكعبة يف وجهها ، و ُكِتَب بذلك إىل عمر ،أُ ماتت فيه فادتمل املقام فذهب به فَ ُوِجَد بأسفل مكة ، فَ 

د عفا السيل موضع املقام ، فدعا الناس و سأهلم عن موضعه ، فقال املطلب بن أيب وداعة : عندي علم ذلك ،  فدخل معتمراً يف رمضان و ق
مقاط ، و هو عندي يف البيت . فقال له عمر :  كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من موضعه إىل الركن و إىل باب احلجر و إىل زمزم ب

لب فَُأيتَ هبا ، فَ َوَجَدَها عمر كما قال ، َفَشاَوَر الناَس عمر و اْسَتْثَبَت ، فقالوا : هذا موضعه . فأمر اجلس عندي و أَْرِسْل إليها . فأرسل املط



- 16 - 

 

ُذوا ِمن م َقاِم إِبْ رَاِهي}: طواف قرأ ال السالم خلفه ركعِت ملا صلى عليه الصالة و و. على الطالفني   قيل و . {َم ُمَصلًّىَواوذِ 
قوله ل خول مكة منهد ب  حِ تُ مث اسفمن . ون جباحل : أي يف الناس باحلج أن يُؤذنمره اهلل تعاىل أقام إبراهيم عليه دني  :

 وبن مسعود   و عن ا . فافهم . (توين: )يأ مل يقل و . {يَْأتُوَك رَِجااًل َوَعَلى  ُكل  َضاِمر  يَْأِتنَي ِمن ُكل  َفج  َعِميق  }: تعاىل 
 ردو  و . ألسبابعليه هلذه ا هتعدد وقوف من ال مانع و : قلت . رأسه نهابة أنه وقف عليه دني غسلت له زوج: بن عباس   ا
هو  هذا الدعاء و دعو بي أنستحب له ركعتني خلفه يُ ال ىمث إذا صل . أقدام سيدنا إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم ن فيه أثرأ

 ، غفر يل ذنيباتعلم ما عندي ف و، عطين سؤيل أتعلم داجِت ف و، قبل معذريت انيِت فعال اللهم إنك تعلم سري و: )
ملا رواه أبو  ( .الكضا منك بقضر  ، ونه ال يصيبين إال ما كتبت يل أعلم أدىت  صادقاً  يقيناً  و، باشر قليب يُ  لك إمياناً أسأ

ى خلف املقام ركعتني صل و،  اً طاف أسبوع، يف األرض  مأُهِبَط آدا م  لَ : )نه قال أ سلم بريدة وأبو برزة عنه صلى اهلل عليه و
 دد  أ هوين بولن يدع، إنك دعوتين بدعاء فاستجبت لك . يا آدم : فأودى اهلل إليه  ...إخل .نك تعلمإاللهم : مث قال ، 

ن كان إ و ة  غمهي را الدنيا و هتتأ و ، كل تاجر    اءرت له من ور أجت و،  هغم و هفرجت مه و، استجبت له  من ذريتك إال
كالم شيخنا     .ه ا .كما أفاده املناوي على فضالل شعبان . اهلل عليه وسلم كان يدعو به ىالنيب صلأن  ردر و  ( . وال يريدها
 . بزياده ةيف احلاشي

 (الفالدة الثالثة)
ل يف نفلها األفضهل  فختلِ أُ  (والصالة: أي كالصالة )  غريه من العبادات طواف والأن  أن الظاهريف اخلرشي عن احلطاب 

ول طاألعمال إىل اهلل  ب  دَ أَ ) : الراجح أن طول القيام أفضل حلديث ( :اجملموع)يف  و. كثرة السجود أو  طول القيام 
ركعة  عشرة ما زاد على إددى و، قدماه من القيام  تْ مَ ر  وَ فإنه ت َ ، لفعله صلى اهلل عليه وسلم  و. القيام : أي  القنوت( .

قال املناوي يف    .ه . اهو ساجد  قرب العبد من ربه وأ السجود و الذنوب بالركوع و طاقسقابل ما ورد من تامل ةدج و، 
ة إال رفعك سجود فإنك ال تسجد هلل سجدالعليك ب: )سلم  قوله صلى اهلل عليه و يف و:  (كبريه على اجلامع الصغري)

. ول القيام طكإىل أن السجود أفضل من غريه   إشارةً . كثرة الصالة   مْ زَ لْ : إِ يعين  ( .ها خطيئة دط عنك ب ها درجة و اهلل ب
على الثاين  و، ل فضأاألول يكون التمهل يف الطواف  ىفعل   .ه . اطول القيام أفضل  أنلكن يف بعض األداديث ما يفيد 

ل يف هيفضيل التمة يلزمه تفضيل طول القيام يف الصالتأن القول ب هحمصل و: قلت .  ة(احلاشي)كما يف .اإلسراع فتنبه 
على  ى ،ر كما ال يفال تظه ةفيه أن املالزم و، القول بتفضيل كثرة السجود فيها يلزمه تفضيل اإلسراع فيه  و، الطواف 

لب من الطالف طخلشوع الذي يُ انه وسيلة أل ، بال خالف   التمهيلالظاهر أن األفضل هنا ، فأن الزم املذهب ليس مبذهب 
 ْه .ب  ن  ت َ ف َ  ءنه يؤدي اىل الرياأل، نعم ينبغي عدم املبالغة فيه  ، نه روح كل عبادة  أل ته ،ايأن يكون يف غ

 
 

                                                             
ألمرين يعين َكْوَن ا بإدكام َرْبِطِه حتته ، مث َدو َلُه ، فهو يف مكانه إىل هذا اليوم . انتهى مبعناه . و ال يفاك ان خمالفة ما قيل أنه األصح هلذين

 صح أن الذي وضعه مبحله اآلن هو عمر رضي اهلل عنه . فتأمل و درر . ا ه  . مؤلف .األ
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 (الفالدة الرابعة)

 . من النفاق ن  أما:  رواية   يف و، من النفاق  تضلع منه براءة  ال نأملا ورد من ، زمزم  ءما ر من شربكثِ ن يُ أستحب للحاج يُ 
ني أهنم ال يتضلعون بني املنافق ما بيننا و: )آيةُ البخاري يف التاريخ وابن ماجة  ىرو  و ( .من النار ة  براء: )رواية األزرقي  يف و

 ىلعلم غسل به جربيل قلبه صأاهلل  لذلك و و، روع اليسكن  و، ي القلب قو  زمزم أنه يُ  ءمن خواص ما و ( .زمزم ءمن ما
ها طعام  نأ و،  ها مباركة   نأمسلم  ىرو  و، يشاهده يف تلك الليلة  ن ماعلى اخلوف م ىليقو ، اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء 

الطرباين يف  ىرو  و. لكن بشرط صدق النية يف اجلميع ،  الذنوب مراض واأل، ك معنوي   أو ي  س  دِ ، قم   شفاء سُ  و،  عم  طُ 
من ِ   شفاء و، من الطعم طعام   ، على وجه األرض ماء زمزم  ء  خري ما: )الكبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما دديث 

اه إمنا أفضل املي و زمزم خري ماء   ونك و: ما معناه  (عانةاإل)قال شيخنا يف  و ك( .املنس) و (احلاشية)كما يف   قم( .الس
احلاصل ، فزمزم  ءفضل من ماأما هو فهو ، أاملاء الذي نبع من بني أصابع النيب صلى اهلل عليه وسلم  اهو بالنسبة ملا عد

 نيلمث ، الكوثر ء مث ما، زمزم  اءمث م، صابعه الشريفة صلى اهلل عليه وسلم أأن أفضل املياه على اإلطالق ما نبع من بني 
 :قد نظم ذلك التاج السبكي فقال  و،  (الفرات) و (دجلة)ال و (ونحجي) و( ونحسي   )ر كهِ  ُ نْ مث باقي األَ ، مصر 

و أفضل املياه ماء  قد نبع 
 رزم   فالك                 وثيليه ماء زم

بع من بني أصابع النيب املت 
 فنيل مصر مث باقي األن ه  ر

لحديث املتقدم ل متلئ منه جداً  ن يأمنه بضلع ن يتأشرب من ماء زمزم  سن ملني و:  ويف احلاشية على املنسك أيضاً ا ه  .
نيوية واألخروية خلرب من مجيع املقاصد الد هأن يشربه ملا يقصد و،  ثالثاً وأن يتنفس ...إخل( . املنافقني : )آية ما بيننا و بني

ا  ناهل شربه حلاجة   من نأمعناه  و،  بل صحيح   دسن   هسند ( .رب لهزمزم ملا شُ  ءما: ) 1جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه
ية فنالوها دنيوية وآخرو ، ب مهمة كثريون منهم ملطال  فشربه مجاعة  ، الصاحلون  ب ذلك العلماء ور  وقد جَ .  2ةً ما كانتكالن

                                                             
الشعب عن ابن  البيهقي يف هخرج ن ونيف الس و ابن ماجة همام أمحد يف مسنداإل و،  شيبة ابن أيبعنه خرجه أ ..إخل( :جابر رب)خل ه :قول 1

احلق  و: ن القيم قال اب،  ةمفرد اتليفأت و طويل   هذا احلديث فيه خالف   ناوي وبن العاص كما يف اجلامع الصغري جلالل السيوطي امل وعمر 
خرجه ابن أ :قال الزركشي  و بشواهده ، دسن   غريب  : وقال ابن دجر    .ه ا. البعض بضعفه جمازفة  جزم البعض بصحته و و،  أنه دسن  

 . مؤلف   .ه . ا ظهبلف   .ه . انه على رسم الصحيح : أقال الدمياطي  و.  جيد   ماجة بإسناد  

ىل إأدبها  و ا قدراً هَ ل  جَ أَ  أشرفها و زمزم الذي هو سيد املياه و اءم نأمعناه  : املناويقال  ..إخل( :ناهلا ربه حلاجة  ش نم نأ همعنا قوله : )و 2
وجد  بإخالص   هُ بَ رِ فمن شَ  ،ملن بعده  غياثاً ي قفب،  هلولد خليل غياثه و اهلل  يانه سقأل ( ،ملا شرب له)جرباليل وسقيا إمساعيل  ةهزم النفوس و
 تيانال ملقاصد ويف تلك ا همصدق للعباد على مقاصدهم و هذا جار  : قال احلكيم . فنالوها  من العلماء ملطالب   مجع   هُ بَ رِ قد شَ  و ث ،ذلك الغو 

: قال سفيان الثوري  ه .نيت له العبد على قدرناما ي إن و اً ،غياث استغاث به وجدو ع إليه ز فإذا ف، ىل ربه إنه الفزع أبه أمر فشراألن الوادد اذا 
يقدر القلب  املعرفة على قدر العقل و و، ها  ىل ربإسعيها  و، ت على قدر طهارة القلوب انيال األشياء و ألنية نالدعا بال كانت الرقا وإن ما  

زمزم  ءمااً : )رفوعم احلاكم عن ابن عباس   دارقطين وال خرجأ اجلامع الصغري أيضاً  يف و   .ه . االشارب لزمزم على ذالك ، فاهلل  ىلإعلى الطريان 
 كَ عِ بَ شَ إن شربته لِ  و ، قطعه اهلل ظمأً  طعتقل هُ تَ ب ْ رِ إن شَ  و، غاثك اهلل أ اً مستغيث هُ تَ ب ْ رِ إن شَ  و، تستشفي به شفاك اهلل  هُ تَ ب ْ رِ ن شَ إف ه ،ل بَ رِ ملا شُ 

 ةهزم -ر زمزمئب يأ– هي و) : وله: و ققال  غياثًا .دام ف غياثاً  أبد، من الرمحة  هصلأقيا إمسعيل املناوي ألن سُ  يل وجرب  ةاهلل و هزم كَ عَ ب َ شْ أَ 
 ةِ بِ قِ عَ ها لِ  ا اإلشارة إىل أنو غريهأ ههلا بعقبه دون يده فجر  ةدكم و : قال السهيلي . بعقب رجله هُ تُ زَ مْ غَ  : أي سكون الزاي  جربيل بفتح اهلاء و
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ربه أبوعبد اهلل ش وعشرة  تسعة  ،  فكان يصيب من كل، رمي لنه شربه لأالشافعي رضي اهلل تعاىل عنه  نصح ع دفق، 

الده أنه اشتد عن و  (نوادر األصول)قال احلكيم يف  و،  فكان أدسن أهل عصرة تصنيفاً ، غريه  سن التصنيف وحلاحلاكم 
فتوجه ،  كان يف املوسم و، الناس  أذىتتلوث أقدامه بأن ن خرج من املسجد إخشي ف ، هو يطوف راقة واإلعليه بالليل 

حنوه  وراقه . اإل ر  دِ فإن زمزم تُ ، هذا من الغرالب  و  . ه ا. فلم يس بالبول دىت أصبح ، رجع  شرب منها و و، إىل زمزم 
 األوىل و: ل الشبلي قا   .ه . ا طلق البطن غالباً نه يُ أمع  ه ،فذهب عن فشربه ال  هسإ هصابأنه أدب اصبعض األ هما أخرب ب

هات اجلها أشرف  ألن ،ستقبل القبلة ا هربإذا قصد شُ . فحتليته باألخالق العلية  و،  ربه لشفاء القلب من االخالق الذميمهشُ 
و اللهم  له( .رب زمزم ملا شُ  ءما: )سلم قال  يه ون رسول اهلل صلى اهلل علأنه بلغين إاللهم : مث قال ، مث ذكر اهلل تعاىل ، 

من  هُ رَ كْ يُ  و،  جلوس   من هُ بُ رْ يكون شُ  و. يشرب   واهلل تعاىل يمث يسم . فعلااللهم ف -تهسمي داجيُ و - (كذا  )ل هشربأإين 
أن  ن  سَ يُ  و،  دام الناسدز و الأبيان اجلواز لكان   سلم منها قالماً  اهلل عليه و ىشربه صل و. غريه  وم  من زدا لعذر   إال قيام  

(  احلطابالبناين على منسك الشيخ يىي)يف  و. قل عن املاوردي ما نُ .كصدره و  هل وجهسِ غْ ي َ  و،  همنه سأعلى ر  ب  صُ يَ 
 و، ه ب ءالوضو  و، زمزم  ءستحب ملن دج اإلكثار من شرب ما: يُ غريها عن ابن دبيب قال  و (الذخرية)يف  ِكيَ دُ  :

 يَ وِ ما رُ لِ  و .زمزم ماء ها كانت حتمل  أن، ملا يف الرتمذي عن عالشة رضي اهلل عنها  هستحب نقليُ  و   .ه ا . همن سلالغُ 
على  هُ ب  صُ كان يَ  و ، رضي اهلل عنه وه من سهل بن عمر انه استهدأ و، معه  بِ رَ نه صلى اهلل عليه وسلم كان يمله يف القِ أ

مع  باقية   صوصيتهُ خ و: قال الزرقاين على خليل . احلسني رضي اهلل عنهما  احلسن و به كَ ن  دَ  و، منه  يهميسق و، املرضى 
يف الطريق  هشرببأن ي خذه زاداً أن يأستحب أنه يُ  : يف البناين على احلطاب عن العدوي و   .ه ا . بدِ ا نُ مَ إال لَ ، و  هِ لِ قْ ن َ 

نافس الناس ت : رضي اهلل عنهما أنه قال عن ابن عباس   كر عن سيدي حممد احلطابذُ  و . فيقوم مقام الزاد، غذي نه يُ أل
يف  ىسم  تُ كانت  و، هلم  اً فيكون صبود، فيشربون منها ،  مْ اهلِِ يَ عِ بِ  لَيِفُدونن كانت أهل العيال أدىت ،  يف زمزم يف اجلاهلية

له  ِربَ زمزم ملا شُ  ءام: )نه قال ألم رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وس عن ابن عباس   يَ وِ رُ  و ( .شباعة) اجلاهليةِ 
شبعك ل هُ تَ ب ْ رِ شَ  نإ و، قطعه اهلل  أكمظ لقطع هُ تَ ب ْ رِ شَ  نإ و، عاذك اهلل أ اً ستعيذمُ  هُ تَ ب ْ رِ إن شَ  و، شفاك اهلل  ىفَ شْ تُ لِ  هُ تَ ب ْ رِ ن شَ إف ،
يت طاهر على املعتمد من أن امل و   .ها  .احلاكم   وطينرواه الدارق ( .قيا إمساعيلسُ  و، جربيل  ةُ هزم هي و، اهلل  كَ عَ ب َ شْ أَ 

ال إ، بن شعبان ال إزالة النجاسة خالفاً  به رفع احلدث و ح  صِ يَ  و، رجى من بركته ملا يُ  زمزم بل هو أوىل ءجيوز ان يغسل مبا
ل مباء زمزم ميت سال يغ: )بن أيب زيد أن قول ابن شعبان ن اقال ابن عرفة ع له . اً ادرتام اتكره استعماله يف النجاسأنه يُ 

 يف ثوب نُ ف  كَ ال يُ  : قراءة يف فتوى ابن عبد السالم بعد منه مساعي ابتداءً أ و ، أصحابه خالف قول مالك و (وال جناسة

                                                             
 و. حممد  أمةيف أي :  . {َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة يف َعِقِبِه َلَعل ُهْم يَ ْرِجُعونَ }: كما قال تعاىل   هِ تِ م  أُ و سلم  هو حممد صلى اهلل عليه و و ارِثِهِ وَ  و

 امع الصغري أيضاً يف اجل و ه .نقله من كالماملراد    .ه . االقصة مشهورة  و هو طفل   و همدني تركه إبراهيم مع أُ : ي أ ( :سقيا إمسعيل و: )قوله 
أو  ، اهلل هشفا مرض   ل هُ بَ رِ من شَ  له ،ماء زمزم ملا شرب ) ه :عن جابر بن عبد اهلل يرفع -(الطب النبوي)يف كتاب أي : –خرج املستغفري أ :

قد  و ، ن السقامم للمريض شفاء   و، للجالع الطعام  ها نأصح  ة :املناوي قال املصنف يف الساجع ( .اهلل اقضاه حلاجة  ، أو اهلل ُِ  هَ عَ ب ْ شَ أ جلوع  
 . مؤلف   .ه ا ظه .لفب   .ه . امنها القلب الشريف األطهر  غسلها على ماء الكوثر ديث ؤ ما لضف
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حدث فبه  ىاستنج هل مكة يكون أن رجالً أ و ، ابن بشري اتيف النجاساستعماله  ةوممن صرح بكراه . زمزم ءمباغسل 

 ،من العبادات حتط اخلطايا  )مخس   : ربخلاخلطايا  حتط األوزار و عبادة   1ر زمزمئالنظر يف ب و :قال بعضهم . له الباسور 
 رواه األزرقي . (النظر إىل وجه العامل و، النظر يف زمزم  و، الوالدين  ىلإالنظر  و، ىل الكعبة إالنظر  و، ىل املصحف إالنظر 

 .  بتصرف سك الوالد من مواضع  نما يف احلاشية ومهذا  . يتار النظر فيها ثالثاً  و: قال بعضهم  .
 (الفالدة اخلامسة)

فان يف عهد فلما جاء الطو ، من قناديل اجلنة  فيه قناديل   خضراء و علم أن البيت احلرام كان من زمردة  : )إعانة شيخنا إيف 
فكان مكان ،  من الغرق له صيانةً  يب قبيس  أودعه يف جبل أ، و وأخذ جربيل احلجر األسود ، رفعه اهلل إىل السماء الرابعة  نوح  

يا ) : قالفذكر فيه يُ  اهلل تعاىل ببناء بيت   هُ رَ مَ أَ إسحاق  اعيل وإمسله  دَ لِ فلما وُ ، ىل زمن إبراهيم عليه السالم إ البيت خالياً 
 و ،  موضع البيتيف فوقفت، قدم مكة  ىتفسارت معه د ، على قدر الكعبة رسل اهلل سحابةً أف.  ه(تَ فَ صِ   يلني  ب َ  رب  

إمساعيل  و،  إبراهيم يبين و ه ،فكان جربيل عليه السالم يعلم ( .ال تنقص بن على ظلها ال تزد وإيا إبراهيم ) : ودينُ 
 وىفر  . {َع لِلن اسِ ِإن  أَو َل بَ ْيت  ُوضِ }اختلف املفسرون يف قوله تعاىل  و: يف إيضاح النووي ما نصه  و ارة .احلج لهناوِ يُ 

ن األرض م ع هذا البيت قبل أن يلق شيئاً ضلقد خلق اهلل عز وجل مو ) : قال عن جماهد   (مكة)أخبار زرقي يف كتاب األ
يف كل  ، يتاً ب أربعة عشرأن هذا البيت أدد  أيضاً  عن جماهد   و ( .أن قواعده لفي األرض السابعة السفلى و، سنة  يْ لفَ أب

عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  األزرقي أيضاً  وىر  و . 2(لبعض   قابل  بعضهن م بيت   ض  يف كل أر  و ، بيت   مساء  
                                                             

ألمانة ألف دينار دىت با اً مَ وْ سُ وْ مَ  رَ آخَ  عَ دَ وْ أَ دج فَ  غنياً  أن رجالً  يَ كِ فقد دُ ، نه باب اجلنة أل. ها ئر يف ب : أي ( :النظر يف زمزم و) ه :قول 1
ذا كان نصف إ :مكة عن قضيته فقالوا له  ءلماعل أفس، ل ذريته عن املال فلم يكن هلم به علم أفس، ات مقد  هُ دَ جَ فلما عاد وَ ، يعود من عرفة 
 هُ بْ جِ  فلم يُ ، يها نادى ف فذهب و. ول مرة أ فإذا كان من أهل اخلري فيجيبك من . مسهإب يا فالن:  ادِ نَ  و، نظر فيها ازمزم ف تِ أْ الليل األخري فَ 

سمى بئر تُ  ر  ئا بىل أرض اليمن ففيهإاذهب ، ن أهل النار م كى أن يكون صادبشَ خْ ، نَ ليه راجعون إ انإ هلل و انإ : لها فقالو  ْم ،هُ رَ ب َ خْ أَ فَ  ، دد  أ
، عليها  ل  دُ بئر فَ ال عن سأل و، اليمن  ىلإ ىفمض. ك منها . فُيجيب فالنفيها : يا ناد  و،  فانظر فيه بالليل، م جهنم ف نه علىأقال يُ  تبرهو 

، ولدي  هعلي لتمنأم  ل من داري و لفاليناملوضع ا يف هُ تُ نْ ف َ . فقال : دَ ن ذهيب ؟ : أيفقال  ، فأجابه . يا فالن: فيها  نادىليالً و ذهب إليها ف
ال  تُ نْ كُ  و ها تهجر  فقرية   يل أخت   كان  : قال.  بك اخلري ؟ َظن  يُ  تَ نْ كُ  قد هنا و ها كَ لَ زَ ن ْ : ما الذي أَ  فقال له . دفر هناك جتدها و همْ  ِ تِ أْ فَ 
قاطع :  أي( . دخل اجلنة قاطعال ي)ذلك احلديث الصحيح السابق :  تصديق و. ذه املنزلة ه يِنْ لَ زَ ن ْ أَ  و،  اهلل تعاىل بسببها فعاقبين،  هاعليدنو أ

 . . ا ه  . مؤلف وأقاربه هرمح
قلت :  ( :بيت  ، و يف كل أرض بيت  بعضهن مقابل  لبعض أن هذا البيت أدد أربعة عشر بيتاً ، يف كل مساء  : أيضاً  قوله : )و عن جماهد   2

أتى  إذأصحابه  و عن أيب هريرة أنه قال : بينما النيب صلى اهلل عليه و سلم جالس   وينه رُ أو يشهد له ما ذكره اخلازن يف تفسري سورة احلديد 
ذه روايا ه، العنان  ههذ: )قال . رسوله أعلم  اهلل و: قالوا  ؟( . تدرون ما هذا)أ : سلم اهلل عليه و ىفقال رسول اهلل صل، عليهم سحاب 

ها  فإن: )ال ق .رسوله أعلم  اهلل و: قالوا ؟( . هل تدرون ما فوقكم : )مث قال  ه( .ال يدعون و هال يشكرون ىل قوم  إ تعاىلاألرض يسوقها اهلل 
بينها  ينكم وب) : قال. رسوله أعلم  اهلل و: قالوا  ؟( . بينها هل تدرون كم بينكم و: ) م قال ث ( .مكفوف   موج   و،  حمفوظ   الرقيع سقف  

 د  ىت عَ د ( .سنة ةمالمخسبعد ما بينهما  ءانما س) : قال .رسوله أعلم  اهلل و: قالوا  ؟( . هل تدرون ما فوق ذلك: )م قال  ث ( .سنة لةامخسم
 فإن) :قال . رسوله أعلم  اهلل و: قالوا  ؟( . هل تدرون ما فوق ذلك: )مث قال ، األرض  ما بني كل مساء كما بني السماء و، مساوات  سبع
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مر اهلل أ و،  هقدر  و . (متثال البيت املعمور ابنوا يل يف األرض بيتاً ) : فقال ن اهلل تعاىل بعث ماللكةً : إرضي اهلل عنهم قال

قال ابن  و .هذا كان قبل خلق آدم  و: قال . ر ن يطوف به كما يطوف أهل السماء بالبيت املعمو أيف األرض  نْ تعاىل مَ 
ين على المرات كما يف القسط عشرين البيت قد بُ  و   .ه . ا 1دم يف األرضآبناه  أول بيت   و: رضي اهلل عنهما  عباس  

 :  نني على الرتتيب فقالاقد نظم بعضهم الب و، البخاري 
 خذهمف عشر  بيت رب العرش  بن

             فإبراهيم مث عمالق   ث  فشي
 ذاك       ر بن      ه ابن الزبي      د اإلل      عب و

   آدم  ماللكة اهلل الكرام و 
   رهمج هذين قبل قريش   قصي  

          مذا متم        ه و اج          حلَِج   ء  ا        بن
: قال ابن عالن  . بعض البناء كان ترميماً  و، مروان جبانب احلجر فقط بأمر عبدامللك بن : أي  ( .اج  حلَِج   ء  بنا) ه :قول و

من  ه بأخشاب  حمل الغريب فسد من الشرقي و جانب   ابن الزبري ما بناه احلجاج اجلدار الشامي و اءقد سقط من بن و:  قلت
ألف إىل  الثني وث و نة تسع           1119            عشرين من شعبان سلصبيحة سقوطه صادب مكة الشريف مسعود بن إدريس 

األخشاب بىل ما ذكر من السد إفبالنظر  ه ،صتخلمث  واسعاً  رت لذلك مؤلفاً دقد أص و ، أوالل اجلمادات من السنة بعده
رة وقد م إثنِت عشرةنية الكعبة بتكون أ ، طان مراد خان ابن السلطان أمحد خانسلمث من العمارة من جانب ال، املذكور 

 : نظمت ذلك فقلت
عبة األمالك آدم بعده             بن الك

و جرهم قصي مع قريش  و تلوهم   
و دجاج تلو مث مسعود بعده        

 و ِمن بعد ذا دق                  اً بن البيت كله

َفِشيث  و إبراهيم مث العمالقه       
هو ابن زبري  فادِر هذا و دققه  

شريف بالد اهلل بالنور أشرقه     
                ان  فشيد رونق                    همراد بن عثم 

 و تسع   لتني وام نة ألف و     1299         قد ددث ترميم يف باطن الكعبة املعظمة يف شهر ربيع االخري س و: قلت    .ها . 
سلطان الغازي موالنا الموالنا السلطان الغازي عبد احلميد الثاين نصره اهلل ابن املردوم  ةخالف سلطنة وتسعني يف مدة 

                                                             
قال . سوله أعلم ر  اهلل و: قالوا  ؟( . مْ كُ تَ هل تدرون ما الذي حتَْ : )م قال  ث ( .عد ما بني السماءينبني السماء بُ  بينه و، و فوق ذلك العرش 

سرية خرى بينهما مأُ  رضاً أفإن حتتها : )قال . رسوله أعلم  اهلل و : قالوا ؟( . هل تدرون ما الذي حتت ذلك: )قال  مث  ( .ها األرض فإن: )
ىل إيتم حبل نكم دلألو الذي نفس حممد بيده  و: )م قال  ث، سنة  مخسمالةأرضني بني كل أرضني مسريته  سبع دىت عد   ( .مخسمالة سنة

: قال  ي وخرجه الرتمذأ ( .عليم هو بكل شيء   الباطن و الظاهر و اآلخر و هو األول و) : م قال ث ( .األرض السابعة السفلى هلبط على اهلل
 علم اهلل و و، طانه سل و قدرته هلبط على علم اهلل و)راد أما  إن : قال بعض أهل العلم يف تفسري هذا احلديث: قال الرتمذي  . غريب   دديث  
 ع(الرقي) ل ووايا األرض احلوامر معن  للسحاب و ع نان( اسم  ال.) هو على عرشه كما وصف نفسه يف كتابه و، سلطانه يف كل مكان  قدرته و

   . مؤلف .ه ا ظه .هذا ما ذكره بلف. لسماء الدنيا  قيل هو اسم   و للسماء ، اسم  

أول بيت وضع  هنأبن أيب طالب رضي اهلل عنه اكما قال علي   اهمعن ه :قال النووي يف إيضاد ( :يف األرضدم آهو أول بيت بناه ) ه :قول1
أنه أول بيت  رمهو قول اجلالصحيح  و. ول بيت وضع لغريها أهل هو  ا :ختلفو ا هم نأال إعليه اإلمجاع  و: قال املاوردي  .الربكه أو لعبادة ل

  . مؤلف  . ه. ا م افهف بتصرف     .ه ا . وضع مطلقاً 
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األوان موالنا  نام فريد العصر واألة قدو  رة املذكورة شيخ اإلسالم واالعم خَ ر  أقد  و، عبداجمليد بن حممد بن عبداحلميد األول 

  : تني للدخول على بيت التاريخ فقاليوجعل قبله بوادد  األستاذ السيد أمحد بن زيين ددالن يف بيت
اسن         لسلطاننا عبداحلميد حم 

 و قد داز تعمريًا لباطن قبلة    
بن   اء  بدا َزهوًا لداخل كعبة       

51    7    19     665    97 

ُد   و َمْن ذا الذي باحلصر يقوى يُ َعد 
  و تاريه )بَيت  فريد  ُيدد(        

   ا عبداحلميد اجملدد                        و سلطانن
21711         169     82  

 
 
 

          نة1299س       
 . علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و، ما  بتصرف   (االعانة)كالم شيخنا يف   .ه ا. 

 املطلب الثاين  
 يف آداب احلج

 فيه مهمات و
 (ولاملهم األ)

 ىل الرجوعإول خروجه للسفر أيف آداب مريد احلج من 
 ةماني هي ث و

ريد ما ف، ه إىل وقت الرجوع تإعداد النفقة له وملن تلزمه نفق و 1الديون اءقض رد املظامل و و توبةالب أبتديُ أن ينبغي  (األول)
 يابه من غريإو  همقدار ما يكفيه لذهاب (باطنه ِهلَ جُ  وهو اليوم ما)طيب   من دالل    ستصحب ماالً ي و، عنده من الودالع 

                                                             
 : أقسام  ةجلملة ثالثا يف ذنوبالذلك ان  و.يتخلص منها بأن يرج من الذنوب و(:أي:دأ بالتوبة ورد املظاملتينبغي له أن يب : األوله : )قول 1
  . مكنهأفيقضي منها ما . و غريها أكفارة أو  زكاة أو صوم  أو  صالةمن تعاىل  ترك واجبات اهلل سبحانه و (أددها)
وطن قلبه على ي يندم على ذلك و. ف حنو ذلك كل الربا وأ ضرب املزامري و شرب اخلمر وكتعاىل   بني اهلل سبحانه و ذنوب بينه و (الثاين و)

ما  و( 2)ما يكون يف املال ( 1: )هي أقسام  و -أصعب شكل وأهذا  و-بني العباد  ذنوب بينه و (الثالث و) . مثلها أبداً  إىلعود الترك 
فيجب عليه فيما يكون يف املال أن يرده . ما يكون يف الدين  و( 5)ة مما يكون يف احلر  و( 1)ما يكون يف العرض  و( 1)ون يف النفس يك

ري دسناته ثكإال فعليه بت و ، مكنأ إن هإال تصدق عن فإن عجز لعدم أو فقر استحل منه إن مل يكن ميتا أو غالبا و ه ،أمكنإن على صادبه 
َنُه أوفيما يكون يف النفس  هدق و. أن يرضيه عنه يوم القيامه  بالتضرع و اإلبتهالع إىل اهلل الرجو  و،  قتص من القصاص دىت ي هياءأول أن يُ َمك 
أو  غتاب مسلماً ابأن  ضفيما يكون يف العر  هدق و . أن يرضيه عنه يوم القيامة باإلبتهال إليهىل اهلل تعاىل إفإن عجز رجع ، جيعله يف دل  أو
هيجان فتنة يف  أو ظم يش زيادة غي ل و هُ نَ كَ مْ أَ ن إن يستحل من صادبه أ و ، نفسه بني يدي من فعل ذلك عنده بَ ذ  كَ ن يُ أأو شتمه  ههت ب

زم بأن يال هار الكثري لصادباالستغف يف مقابلته و كثرياً   جيعل له خرياً  تعاىل لريضيه عنه و اهلل سبحانه و ىلإإال رجع  و هجتديدأو إظهار ذلك 
للمسلمني  و،  ألصحاب احلقوق علي   و، لوالدي  ستغفر اهلل العظيم يل و)أ : هو و، مرات  مخسعقب كل صالة مفروضة  ق(استغفار زرو )
ن و دقه فيما يك و. كذلك صار جماب الدعوة   هالزم من نأفقد قال زروق  ( .األموات األدياء منهم و، املؤمنات  املؤمنني و و، املسلمات  و

يف مقابلته ألن الغالب من ا ً كثري  له خرياً ل جيع و هلده أو حنو ذلك أن يتضرع إىل اهلل سبحانه لريضيه عنو  يف أهله أو يف احلرمة بأن خان مسلماً 
 رَ ف  ن بأن كَ يدقه فيما يكون يف الدو  ه .من ستحلا -هو نادر و–ذلك  نَ مِ أَ  فإن ظ ،الغي يد الفتنة وكتو  هل إظهاره الل منه يف ذلك وحاالست

 اهلل تعاىل جداً  ىلإبتهال اإلإال ف و ه ،كنإن أممن صادبه  ل  حِ تَ سْ ن يَ أ و، نفسه بني يدي من قال له ذلك  بَ ذ  كَ ن يُ أ هُ لَ ل  ضَ أو  هُ عَ د  بَ  أو مسلماً 
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َلُهْم َعَذاُب َجَهن َم َوهَلُْم َعَذاُب َواْلُمْؤِمَناِت مُث  ملَْ يَ ُتوبُوا ف َ  ِإن  ال ِذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننيَ }ه ، و إال فقد قال تعاىل : يه عنضتندم على ذلك لري ال و ،

 قصدتال و لبتهااإل وع ر تضالتعاىل ب رجع إىل اهلل سبحانه ويمكنه  ما ال يُ  و، يعمل به  وماخلص اءرضإمن  هُ نَ كَ مْ أَ ما أن مر مجلة األ.   {احلَْرِيقِ 
صدق من قلب ال مالعميم أنه إذا عل هإدسان و، العظيم  همنه بفضل ءالرجا و، اهلل سبحانه يوم القيامة  ئةفيكون ذلك يف مشي، لريضيه عنه 

هو ال  . و هو ال شك ومام الغزايل بزيادة لإل (منهاج العابدين)هذا خالصة ما يف  فضله و ال دكم . ةمن خزان ءهفإنه يرضي خصما دالعب
 عليه و سلم : )داسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا( .مث قال رمحه اهلل : فإذا فعلت ما ذكر فاذهب شك من أدسن ما يشرح به قوله صلى اهلل 

 بفاغتسل ، و اغسل ثيابك ، و صل أربع ركعات كما جيب ، و ضع وجهك يف مكان  خال  ال يراك فيه إال اهلل سبحانه و تعاىل ، مث جتعل الرتا
عضالك يف الرتاب بدمع  جار  و قلب  دزين  و صوت  عال  ، و تذكر ذنوبك واددًا واددًا ما تُ َمر َغ وجهك الذي هو أعز أ وعلى رأسك ،

عذاب اهلل سبحانه ؟ .أََلِك طاقة  بيانفس ؟ . أما آن لك أن تتويب ؟ أمكنك ، و تلوم نفسك العاصية عليها ، و تُ َوخب ََها و تقول : )أما تستحني
تذكر من هذا كثرياً و تبكي ، مث ترفع يديك إىل الرب الرديم سبحانه ، و تقول : )إل هي عبدك اآلبق  . ألك داجة  بسخط اهلل سبحانه ؟ ( . و

رجع إىل بابك ، عبدك العاصي رجع إىل الصلح ، عبدك املذنب أتاك بالعذر فاعف عين جبودك ، و تقبلين بفضلك ،و انظر إيل  برمحتك ، 
 فيما بقي من األجل ، فإن اخلري كله بيدك ، و أنت بنا رؤوف  رديم( . مث تدعو بدعاء الشدة اللهم اغفر يل ما سلف من الذنوب ، و اعصمين

دخور يا ، و هو : )ياجملي عظالم األمور ، يا منتهى مهة املهمومني ، يا من إذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكون ، أداطت بنا ذنوبنا ، أنت امل
هلذه الساعة ، فتب علي  إنك أنت التواب الرديم( . مث يكثر من البكاء و التذلل و التضرع ، و يقول : )يا مدخوراً لكل شدة  ، كنت أ د ِخُرَك 

وة من ال يشغله شأن  عن شأن ، و ال مسع  عن مسع ، يا من ال تغلطه كثرة املسالل ، يا من ال يربمه إحلاح امللحني ، أذقنا برد عفوك و دال
ني ، إنك على كل شيء  قدير( . مث يصلي على النيب صلى اهلل عليه و سلم و على آله ، مث يستغفر جلميع مغفرتك برمحتك يا أردم الرامح

ُه اهلل ب  املؤمنني و املؤمنني ، و يرجع إىل طاعة اهلل جل جالله ، فيكون قد تاب توبًة نصوداً ، و قد خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمه ، و َأدَ 
الثواب و عليه من الربكة و الرمحة ما ال ييط به وصف الواصفني ، و جعل له األمن و اخلالص ، و جنا من غضب  سبحانه ، و له من األجر و

حلج ااهلل و غصة املعاصي و بليتها يف الدنيا و اآلخره . ا ه  . قلت : و ال يفى عليك أن هذا هو األدوط ، و إن كان األصح ما تقدم من أن 
ن أدىت ورد  لقوم   يهب قوماً  أنبه مربور  مربور احلج وغري، أن اهلل تعاىل يغفر جلميع دجاج املوسم  و دىت التبعات ، املربور يغفر مجيع الذنوب

 . زينلن من الفاادتفظ عليه تك و، ن شاء اهلل إ علم ذلك موفقاً اف. ن اهلل ال يغفر له أظن  و ةيوم القيامة من وقف بعرف من أعظم الناس ذنباً 
 . مؤلف   .ه ا

م  ن املظالم خروج   و، أن ال يعود  عزم   و،  داالً  إقالع   و، من ديث املعصية  شرطها ندم   و: قال ابن دجر  ( :دأ بالتوبةتأن يب) ه :قولو 
ا عد لذلك ما هجيب عليه صرف سالر زمن و، ن كثرت إ منه قضاء حنو صالة و و ،ه منها لمامل يرب ملستحقها فت لت نإرد بدهلا عين أو بردها 

لو  إن فقد املستحق وبعضه بعد البلوغ ف نكذا يقال يف نسيان القرآ و، عياله  نفسه و ؤنةعليه من م الوقت الذي يتاج لصرفة يف حتصيل ما
جيب  و ،قال :وطه نفسه من نفسه إن وجد فيه شر ل صرفهه لالذي يدل عليه كالم الغزايل يف نظريه أن فأيس من دياته  يثطاع خربه حقناب

 و، نتهم ؤ م هم وتزمه نفقالذين تل هكنفسه عيال ن شرط دلل تصرفه علمه جبواز صرفه إليه وأالظاهر  و، مر الوسط على األ هقتصار فياإل عليه
ن العماد فعلم إلب الفاً خ ذرعياأل سنوي واأل هلتصح توبته كما رجحبه  إن عصىعليه  إليفاء ماذا قدر بل يلزمه التكسب إ مالغر سر املعي ينو 

فإن  ، دالالً  الزاددر ه اكتساب قييقدر عليه فعل ، فإن ل م فلس فعليه اخلروج منهأم يج دىت  ل ع احلج وا ستطا من نأة ما يف اإلدياء من صح
  هدمن استبع ر لال نظ و   .ه . ا قبل احلج مات عاصياً  فإنه لو مات، به  جالصدقة ما ي صرف إليه من الزكاة وليم يقدر وجب عليه السؤال  ل

 ؤلف .م   .ه ا انظره .بتصرف ف همراد نقله من كالم ال   .ه ا . كبعض اليمنيني وغريهم
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دابة قوية على احلمل ال  هليشرتي لنفس و ه ،قبل خروج ق بشيء  يتصد و، بل قدر ما يواسي به الضعفاء والفقراء ، ري تتق

 ه .في اهيصل رض و،   قليل ن يمله من كثري وأمكاري كل ما يريد لل ريظهِ فلُ  اهاكرت إ نإف، يكرتيها أو تضعف 
 دقوق و تعاىل اهلل قوقح وصيته يكتب أن و،  طاعته و بره عليه يتوجب من و والديه إرضاء يف جيتهدينبغي أن ( الثاين)

 للخري معيناً  حمباً  احلاً ص يلتمس رفيقاً  إن و،  فندباً  إال و قبل ثابتةً  تكن مل إن وجوباً  به تثبت من عليها يشهد و،  اآلدميني
رق اذا فإ و.  هن ضاق صدره صرب  إ و، ن عجز قواه إ و َعُه ،ج  شَ  نُبَ ن جَ إ و، إن ذكر أعانه  و، ره نسي ذك  إن  ه ،علي

اهلل  عُ دِ وْ ت َ سْ : )أَ ن يقول أالسنة يف الوداع  و ة .يف دعالهم الربك فان اهلل تعاىل جاعل   1دعيتهمأويلتمس  مْ هُ عُ د  وَ ه ي ُ إخوان
ه كنفِ  هلل ويف دفظ ا: )كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  يقول ملن أراد السفر  و. (عمالكمأخواتيم  أماناتكم و دينكم و

 ( .إىل اخلري أينما توجهت تَ هْ ج  وُ  غفر ذنبك و اهلل التقوى و كَ دَ و  و زَ 
انية يف الث و،  (قل يا أيها الكافرون)بعد الفاحتة  يهايقرأ ف.  2ي ركعتنيل  صَ ن يُ أباخلروج من منزله  م  هَ  ذاإينبغي  (الثالث)
 اللهم أنت)قال  و قة  صاد ة  ني و خالص صاف  إتعاىل عن  اهلل سبحانه و ادع و 1إذا سلم رفع يديه و ( ،سورة اإلخالص)

                                                             
لم رضاه يف م يع إن ل هما يل يف سفر أو  ، رب الدين احلال   إال أستاذن يف سفره و، مكنه أن ة  إل: أو بإقاي أ ( :الديون اءقض و: )قوله و 

شيخنا  ةكما يف داشي  ( .سور يوم القيامة بالدينأدين مالصادب : )السالم  ث عنه عليه الصالة وففي احلدي له ،من غري لقا هسفره بغري وفال
 . مؤلف   .ه ا. اهلل تعاىل  اعلى منسك الوالد رمحهم

نه ملا أخربه أ ردلة العياشية أن عبد الرمحن بن احلسنففي ال ه ،ه على ما يريدلهم فاحتة الكتاب  قراءت و : أي ( :دعيتهمأيلتمس  وه : )قول 1
قال له رجل من  فلما فرغ منها، بالغ يف رفع يديه  و، هلم فاحتة الكتاب  أخرج لوداعهم قر  ذهب مع أهل الركب لزيارة عبد اهلل بن طمطم و

ابن محدون  كما يف  ( .هلايت هال نويت داجتك عند قراء، االرض  تكفي أهل السموات و ة  واددة  فاحت) : فقال ة( .اقرأ يل فاحت: )احلجاج 
 ؤلف .م   .ه . ا ةميار 

ني يركعها عندهم فضل من ركعتأهله أ دد عندأما خلف : )سلم  ففي احلديث عن النيب صلى اهلل عليه و ( :..إخلأن يصلي ركعتني) ه :قول 2
 ( .دني يريد السفر

( اإلخالص) و (قريش يالف)إلا ميقرأ فيه هآخرون أن و ني( ،)املعوذتا ميقرأ فيه هدكى بعضهم أن و ( ...إخليقرأ يف األوىل بعد الفاحتة: ) هقول و
مث  أدد(قل هو اهلل ) :يف الثانية  و ( .قل أعوذ برب الفلق)مث  (الكافرون)مث  (إليالف قريش)  :وىلاألفيقرأ يف ، فينبغي اجلمع بني ذلك  ، 
إن    البيت وركعتني يفال ُيسن فعلنه يف احلديث أم املصنف ظاهر كال: و قال . كما يف االيضاح وداشية ابن دجر   ( .قل أعوذ برب الناس)

 املسجد مث أن يصلي ركعتني يف هقدم من سفر  ل منمن السنة )الكتاب  ربني ما يأيت يف أخ يفرق بينه و و -هو ظاهر و-ه مسجد لكان بإزا
 ةوالقصد هنا عود برك هيتب فطلب منه تكراره يف املسجد و .( شكر اهلل مث دعا و: )بأن القصد مث الشكر كما يرشد إليه قوله  ه(ركعتني يف منزل

 (من منزله: )  قولهمث ن .يهرها فاسن له تكر  اتهنه لو تعددت بيوت زوجأمنه يؤخذ يؤخذ  و، فقط  يف بيتهطلبت منه ف هأهل و هالصالة على منزل
كان ال : )سلم  اهلل عليه و ىلنه صأيف احلديث الصحيح ه با و ركعتني كما صردب هن عند مفارقته توديعسفي،  هيف سفر  هيشمل كل منزل نزل في

 آكد ل ما هكونن ذلك لأل، ذلك إستدالل املصنف للمنزل الذي هو البيت باحلديث الذي ذكره  و ال يعارض ( .ركعتنيبودعه  إال ينزل منزالً 
اخلروج  سنةنوي ين أ نيتهماأن كيفية  و، ركعِت االستخارة ك كانت  ةصال يبأالذي يظهر دصوهلما  و، حملهم  فيه من عود الربكة على األهل و

 ف .لؤ م  . ه ه . ااملراد نقله من كالم   .ه. ا من البيت للسفر 

قد جاء فيهما ف (إليالف قريش) و (آية الكرسي) هيستحب أن يقرأ بعد سالم و : يف إيضاح النووي ( :..إخلإذا سلم رفع يديه و) ه :قول 1
 به شيء  م يص ل همن قرأ آية الكرسي عند خروجه من منزل)من اآلثار أن  و. كل وقت و  من بركة القرآن يف كل شيء  علم ثار للسلف مع ماآ
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اللهم  ة  .عاه و م من كل آفة  هدفظنا وإيا. إاألصحاب  الولد و األهل و نت اخلليفة يف املال وا و ، الصادب يف السفر

علينا  نَ و  هَ ت ُ  و،ك أن تطوي لنا األرض ا نسألُ ن  إاللهم  . من العمل ما ترضى و، التقوى  أنا نسألك يف مسرينا هذا الرب و
اهلل عليه  ىصل زيارة قرب نبيك حممد   و، نا دج بيتك غتبل و، املال  دين وال أن ترزقنا يف سفرنا سالمة البدن و و، السفر 
 األصحاب ولد وال املال و املنظر يف األهل و ءسو  و ، بِ لَ قَ  ُمن ْ كآبة ال و، السفر  ثاءا نعوذ بك من وعن  إاهلل اللهم . وسلم 

 ( .ن عافيتكم هبم  ما بنا وري  غَ ال ت ُ  و، إياهم نعمتك  نا وبْ ال تسلُ  و، ك م يف جوار هاللهم اجعلنا وإيا ،
العظيم   العلي  ال باهللإال قوة  ال دول و، توكلت على اهلل  ، هللابسم ) : ن يقولأذا دصل إىل باب الدار إينبغي  (الرابع)

  اً رَ شَ أين مل اخرج إاللهم  . علي   هلَ أو جيُ  جهلَ أَ أو  ، مْ لَ ظْ أو أُ  مَ لِ ظْ أَ  أو،  ل  زَ أو أُ  ل  زِ أو أَ ،  ل  ضَ أو أُ  ل  ضِ أَ ن أعوذ بك أ رب  ، 
اع سنة اتب و،  كضقضاء فر  و ك ،مرضات ءابتغا و، سخطئك ء تقات اخرج بل ، عةً مسُ  ال و،  ال رياءً  و،  ال بطراً  و، 

إليك  و،  بك اعتصمت و، يك توكلت عل و ، اللهم بك انتشرت : إذا مشى ان يقول و. إىل لقالك  شوقاً  و، نبيك 
ثناؤك  ل  جَ  و، ك ارُ ج ز  عَ ، علم به مين أنت أما  هتم به وأماال  فاكفين ما أمهين و، رجالي  اللهم أنت ثقِت و ، تُ هْ ج  وَ ت َ 

هبذا الدعاء يف كل و يدع و.  ( للخري أينما توجهتيِن هْ ج  وَ  و، اغفر يل ذنيب  و، بالتقوى  ين دْ و  اللهم زَ  . له غريكإال  و، 
 ه .من يردلُ  منزل  

ال إ دول وال قوة ال و، توكلت على اهلل ، اهلل أكرب  و، باهلل  و، بسم اهلل : )ن يقول أينبغي له إذا ركب الرادلة  (اخلامس)
ىل إ ان  إو ، ني قرنمُ ا له ن  ما كُ  لنا هذا و رَ خ  سبحان الذي سَ . مل يكن  أما مل يش و، ما شاء اهلل كان ، باهلل العلي العظيم 

 نت دسيب وأ، توكلت يف مجيع أموري عليك  و، فوضت أمري إليك ، و اللهم إين وجهت وجهي إليك  . ربنا ملنقلبون
( . اهلل أكرب و ،ال إله إال اهلل  و احلمدهلل  و، سبحان اهلل : )حتته قال  تاستو  دلة وافإذا استوى على الر  ( .نعم الوكيل

 و ،نت احلامل على الظهر أاللهم ، ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل  احلمد هلل الذي هدانا هلذا و) : قال و، مرات  سبع
 ( .مرأنت املستعان على األ

                                                             
صحابنا أمام اجلليل ابن احلسن القزويين من قال ابن دجر ومن اآلثار قول اإل   .ه ا . ..إخلمث يدعو، عن مجاعة  كه(دىت يرجع من منس هيكره

احلي  )ا بوجه املناسبة يف أية الكرسي افتتاده و، كل سوء من   ن  امأها  فإن {يالف قريشإل}فليقرأ  دش  و  أو ع من عدو  ففز  من أراد سفراً : 
ما  تصف بامن  اليقة إال باحلقإباحلقيقة  فظال يستح ، إذ هضياع معد كفل حفظ من يفظه وتملاذلك  و (ال نوم القيوم الذي ال تأخذه سنة و

أي   ذلك أيضاً لني م من اجلوع واألمن من اخلوف املناسباطعاإل ِتنعممن فيها  ما (إليالف قريش)يف  و ه .ري غسبحانه دون هو اهلل  و، ذكر 
 . لفمؤ    .ه ا ه .املراد نقله من كالم   .ه ا ة .مناسب
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 : شرف على املنزل فليقلأمهما  و،  2يف الليل هأن يكون اكثر سري  و،  1النهار ىينبغي له أن ال ينزل دىت يم (السادس)
الرياح  رب و، لن لرب الشياطني وما اض و، ما أقللن  األرضني السبع و ربو  لن ،لأظما  بع واللهم رب السموات الس)
ه شر مافي عوذ بك من شر هذا املنزل وأ و، هله أخري  لك خري هذا املنزل وأسأ ، ما جرين رب البحار و و، ذرين ا م و
الِت ال جياوزهن  اتم  اتالأعوذ بكلمات اهلل ) :  قالفإذا نزل املنزل صلي ركعتني فيه مث ( .مهاللهم اصرف عين شر شرار ، 
 و سد  كل أ  عوذ باهلل من شر  ، أربك اهلل  يا أرض ريب و) : فإذا جن عليه الليل يقول . 1(من شر ما خلق ال فاجر   و بر  

 ( .هو السميع العليم له ما سكن يف الليل والنهار و و، ما ولد  و والد   ساكن البلد و شر   و،  عقرب   و دية   و أسود  
 اً ظَ ف  حَ تَ ن يكون مُ أبالليل ب تاطأن ي و،  1ال ينقطعئعن القافلة ل نفرداً فال ميشي مُ ،  بالنهارِ  طتان يأينبغي له  (السابع)

كذا  . ه كفه سه يفأجعل ر  و نصباً  عهم يف آخر الليل نصب ذرانا إن و، الليل يفرتش ذراعه  ءبتداا نام فإن، عند النوم 
فيكون ما ، و ال يدري ه عليه النوم فتطلع الشمس و ثقلستاألنه رمبا ،  هينام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفر كان 

ددمها درس اآلخر فإذا نام أ، رفيقان يف احلراسة اليف الليل يتناوب  واألدب  . يناله من احلج  فضل مماأيفوته من الصالة 
 املعوذتني و الص واإلخ و {َشِهَد الل هُ } فليقرأ آية الكرسي و هنار   أو يف ليل   سبع أو و  دُ فإن قصده عَ ، بالسنة  عمالً 

                                                             
قال  و. ربي لوسن كما قال اجلمال الطا فعها على د ن ينام فيه نومة يستعني بأ و : يأ ( :النهار ىينبغي له أن ال ينزل دىت يم) :قوله  1

عليكم : )دعاهم فقال ف ،سلم املشي  ىل النيب صلى اهلل عليه وإ اهم شكو  أن: لحديث الصحيح ل ءعيااإلسراع يف املشي عند اإل ن  سيُ : غريه 
 ؤلف .م   .ه . اعليهم كما يف ابن دجر اإليضاح  ه أخففوجدو  هلو ببل بالتالعب ف

( بالليل ىاألرض تطو  فإن ةدجلالعليكم ب: )سلم قال  حلديث أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و ( :يف الليل هيكون اكثر سري  أن و) ه :قول 2
ذ إن يكون احلقيقي جيوز أ (األرض ليالً  ي  طَ )معن  و . كما يف الصحاح  هخر آ السري يف أول الليل و: بفتحتني أو بضم فسكون )الدجلة(  و .

لى نشاطها على املشي ع همن محل هو أوىل و ( .لقراطيسى اطو رض للمسافر كما تُ األ نَ وْ وُ طْ موكلني يَ  ة فإن هلل ماللكةً دجلعليكم بال: )يف رواية 
  .مؤلف.ه.اجر بتصرفن دبداشيته ا املراد نقله من اإليضاح و ه . ا ه  .ما يصرف لفظ على دقيقته املمكنه دىت يردال ءبقا لصألن األ ئذدين

مسعت رسول  :ما رواه مسلم يف صحيحه عن خولة بنت دكيم رضي اهلل عنها قالت  ل ( :..إخلمث قال أعوذ بكلمات اهلل التامات) ه :قول 1
 هرحتل من منزلدىت ي م يضره شيء   ل. أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق : مث قال  من نزل منزالً : )سلم يقول  اهلل صلى اهلل عليه و

كان رسول  :غري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  ملا رواه النووي يف سنن أيب داوود و ( :..إخلفإذا جن عليه الليل يقول: )وله ق و( . ذلك
و )األسود( : الشخص . و )البلد( : األرض الِت هي مأوى احليوان و  : )يا أرض..إخل( .سلم إذا سافر فأقبل الليل قال  اهلل صلى اهلل عليه و

د بقوله صق :قال ابن دجر . إيضاح النووي . كما يف  نيطاالشي ( :ما ولد وب ) الوالد املراد  وبناء . و )ساكن البلد( : اجلن .  يكن فيهاإن ل م 
نِس يَ ُعوُذونَ }: اهلل عنهم بقوله  هكانت اجلاهلية تفعله كما دكا رد ما (من ساكن البلد و: )  فَ زَاُدْوُهمْ  اجِلن   ِمنَ  َجال  رِ بِ  َوأَن ُه َكاَن رَِجال  م َن اإْلِ

 . ا ه  . مؤلف . يةاآل . {َرَهَقاً 

 ار راكب  يعلمون من الوددة ما أعلم ما س ناسال لو أن: )كذا بالليل حلديث البخاري  و ( :..إخلفرداً نمشي م بالنهار فال ي طايت ن)أ ه :قول 1
ال إنفراد اإل ن كراهةأ ( .الثالثة ركب و ان ،ن شيطاناثناإل و، ب الوادد شيطان الراك: )ظاهر قوله صلى اهلل عليه وسلم  و ه( .بالليل ودد

 ةهاحب فال كر ير من يستص م ل دتاج للسفر وا نْ أَ إال كَ  و،  له دد  أفيما إذا تيسر أستصحاب  كما هو ظاهر    هلكن حمل، هو كذلك  و ، بثالثة  
 ه ،حنو  و من شيطان   رنفراد للضر بالناس فيخاف عليه من اإل سَ نَ أَ كما يف اجملموع فيمن   ال تزول إال بثالثة   الكراهةكما أن حمل كون   ، يف ذلك

 . مؤلف . ا ه  .بن دجر اإليضاح اكما يف     .ه ا. إذ رادته يف ذلك  ه ،من أوقات كثري  ، يف  ستودش منهم واستأنس باهلل اخبالف من 
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ما ، باخلري إال اهلل  ال يأيت، ما شاء اهلل ، توكلت على اهلل ، دسيب اهلل ، ال قوة اال باهلل ، ما شاء اهلل ، بسم اهلل ) : قليل

،  دون اهلل ملجأ ال و، ليس وراء اهلل منتهى ، مسع اهلل ملن دعا ، فى ك دسيب اهلل و، ال يصرف السوء إال اهلل ، شاء اهلل 
اللهم ،   باحلي الذي ال ميوت ثتستغا و، باهلل العظيم  ْنتُ ص  حتََ ،  {ِإن  الل َه َقِوي  َعزِيز  جَكَتَب الل ُه أَلَْغِلنَب  أَنَا َوُرُسِلي}

،  نااؤ رج نت ثقتنا وأ فال هنلك و، اللهم ارمحنا بقدرتك علينا ، الذي ال يرام  كَ نِ كْ ُر اكنفنا بِ  و، ادرسنا بعينك الِت ال تنام 
 . ردم الرامحنيأنت أإنك  رمحة   و أفة  بر  كلِ اإم علينا قلوب عبادك و فعطااللهم 

ذا هبط من إ و ( ،ولك احلمد على كل دال ،لك الشرف : )مث يقول ،  اً ثالث رَ ب   كَ يُ ن أ شرفاً  ينبغي له إذا عال (الثامن)
السموات  لتلج، سبحان اهلل امللك القدوس رب املاللكة والروح ) : إذا اخاف الودشة يف سفره قال و ، حَ ب  سَ ن يُ أ شرف  

مزيل اللبس )مام ابو عبد اهلل اخلرويب يف كتابه بقي من آداب مريد احلج كذلك ما ذكره الشيخ اإل و. ت( اجلربو  بالعزة و
السفر  من آداب احلج أن يكون و: فقال  (ين املختصراقزر  ةداشي)ن يف نو نقله عنه ك و (اخلمس أسرار القواعد و أدابعن 

 مر  أيسعفونه يف كل  و ،رشيد  يوافقونه يف كل أمر   م ،يدله على اهلل مقاهل ىل الطاعة داهلم وإ هنهضيُ  صاحلة   إليه مع رفقة  
بوظالفه  قالماً ،  هألنفاس اً ضابط،  تهألوقا راعياً ه ، مبنفل موفياً ه ، رضبف ماً قيوجه لبيت اهلل احلرام متليكن هذا امل و، سديد 
ال يفارق  و، ه هوجد الندم القادح يف إخالص تر موا، نفسه عليها متجنبا  ُمَوط َناً  ، على شدالد السفر صبوراً ،  هتءملرو  دافظاً 
الطاعة  و، رع درفته الو  و، زاده  ىتقو الف،  تهذلو مع طالوساخ أب هلما س  ن  دَ غري مُ ، العز  سربال والتقوى لباس  هيف سفر 

سباب  يده من األما يف إىلال يسكن  و ه ،عليه يف مجيع أمور  توكالً ، معلى ربه  ليكن اعتماده و، ستقامة داله اإل و ، هنوط
فعاله أترتيب  و ، شغالهأ يئة هتخذ يف أفلي، ىل ميقاته إفليكن على هذا املنهج القومي إىل أن يبلغ ،  هعما يف يد غري  فضالً ، 
 ةً ئيهارة ُتفأول املواطن الط،  شريفة   مواطن قرب   و، سرار كرمية أاشتملت على ، عبادة عظيمة ب لبسأنه أراد الت ماً ال ع، 

    .ه ا . عظيم   بيت   و ، كرمي    للورود على بلد  
 (املهم الثاين) 
 له مكةدخو  و غريه وأمن امليقات  يف آداب اإلدرام مطلقاً 
 ةماني هي ث و

 و، ستغفار اإل و ،قص الشارب  و، بط اإل فِ تْ ن َ  و ، حلق العانة فَ ظ  نَ ت َ راد الشروع يف اإلدرام أن ي َ أينبغي له إذا  (األول)
 .س أن يعفو عن شعر اللحية والر أ
و به اجلنابة ى نو  سل وتاغ و اً بَ ُجنُ فإن كان  ، أو كبرياً  صغرياً ،  ءنفسا أو ضاً لدا لو إلدرام ولينبغي له أن يغتسل  (الثاين)

 طشر  هب اتصاله و، تصال غسل اجلمعة كا هدرامبإ  ن يكون غسله متصالً أ و اء ،النفس كذا احلالض و و ، هأاإلدرام أجز 
 هجهاز  صالح بعضو إ ه يف شد ردلهغسل شتغل بعدالكن لو ، مستقلة  ةجعله البساطي سن و ، السنة كما يف اخلرشييف 

سل لدخول مكة الغ هلثم بل، ل هبذا الشرط ُغسال خصوصية هلذا ال و: يف الطراز  ، قالهنار كان خفيفا ال يضر ساعة من 
ىل املوقف إح ا بالرو  الغسل يف عرفة يكون متصالً كذا   و. دوة إليها غُ من مث يدخل ، بظاهرها  يبيت و، اليوم  لتسغفال ي، 
 ا على الصالة التصال الوقوف هب مَ د  إمنا قُ  و
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نه أل هزلي ميقات كان أن يغتسل من منأحنوها  و ميال  ثالث أمن امليقات على  اً ينبغي لكل من كان منزله قريب (الثالث)
 ءً من مل جيد ما و، ه عاده بأإال  و فهُ نص أو بعد اإلقامة به يوماً  ديث مل ينوِ  من فَ ْورِهِ ىل امليقات أدرم إفإذا وصل  ، رْ ت َ سْ أَ 

غغغغغغغغغغ . 1م بل يسقط عنه الغسلماليتي ء  أو تأخر بر  تهو زيادأاستعماله ضرر ب خافلكن وجده و  ه أويغتسل ب
 .ع على الكتفني وضَ ما يُ  اءردال و، وسط ال هب د  شَ ر مايُ از اإل و.  2ونعلنيًء وردااً زار إينبغي له بعد غسله أن يلبس  (الرابع)

س املصبوغ بغري كره لبيُ  و، أبيضني  ءردااليستحب أن يكون اإلزار و  و .ف السنة خالَ  ه وأأجز ء  كسا وأ ءبردا فَ حَ تَ لْ ا فلو
سكون الغني و مليم اح بفت ة  رَ غْ أو مَ  ر  فُ صْ عُ بِ  مصبوغ  ك ، يشبه لون صبغ الطيب هبه إذا كان لون صبغ ىقتدملن يُ  1طيب  

 يط وتجرد من احملال اأم و  .وىلاأل فخالبه  ىقتدهو يف دق من ال يُ  و ، محر  أ هي تراب   و. فتح قد تُ  و ، املعجمة
 وادد  كل ،  ساكني م ستةطعام ، أو إ ضحيةً ء أُ زيجتُ  ذبح شاة  ، أو  أيام   ثالثةأي صيام  بفدية   ه تركرَب املخيط فواجب جيُ 

اإلميان ظافة من الن ألن اً خال وس جيوز اإلدرام يف غري اجلديد إذا كان نظيفاً  و . سلم اهلل عليه و ىه صلد  ان مبُ د  مُ منهم 
مام أبو عبد قال الشيخ اإل.  فهمفا ب  قِ عَ  اله و صفة النعلني أن يكون كالنعال املدين الذي ال قنطرة ل و . معنً  و دساً 

                                                             
 إن و، مم  يتفإن عجز احملرم عن املاء : ملذهب الشافعي قال النووي يف اإليضاح  خالفاً  : أي ( :ال يتيمم بل يسقط عنه الغسل) ه :قول 1

م  التيمم يذكر  ل قتصر على الوضوء وامن  اجلمع بينهما هو املعتمد و و: قال ابن دجر    .ه ا م .مث تيم هل توضأ بسيكفيه للغ ال ءً ما وجد
، امه التيمم قبل الغسل القالم مقام مق سنة  و  كاملة    من حتصيل الوضوء الذي هو عبادة  ما فيه  بالغسل ل لبغوي أراد أن أعضاء الوضوء أوىلاك
 ستعمله الغسل وا نو مباي ل معن الغسل إن  اً يتيمم ثاني م ث تهعن بقي معليه فيجب أن يتيم و،  همام قيس على الوضوء بعضه إذا عجز عن ت و

عن التيمم ال يقوم  نهأالوضوء  اءمن ع ضليف و، ل غسال يكفيه لل ء  ينبغي فيما لو كان معه ما : قد يقال و، عن الغسل  اً وادد تيمماً  إال تيمم
بنية  الوضوء ءال يستعمله يف أعضاأن ذ فكان القياس ئدين و، ور سع مميسور ال يسقط بال ال ذإ ه ،يف بدن ءما لاستعمل ذلك ان إ الغسل إال
ال بعض الوضوء  لسوي به الغني أن يغبنيفه لبعضه اما لو كف، أفيما إذا كفاه لكل الوضوء  ر  هو ظاه و،  مر ما ذلك لخولف لكن  الوضوء .

نظر يُ الوضوء عليه  فقياس بعض ، مما مر فال يفوت عليه شيء  ، كل الوضوء عن  م متي بدالً  و مث إذا فرغ من الغسل أصالً ، لألكمل  لصرفه طلباً 
فيما لو   متجه   هالما ق و، ال يصل به ذلك  ءالوضو  و، مقصود التنظيف  ذ الإل الروالح الكريهة اتقدمي حم بندعن  حث االذرعي و، فيه هلذا 

فيما لو ظهر يف  و ،قتصار على تنظيف غريها فقط من اإل ألن حتصل العبادة الكاملة مع تنظيف أعضالها أوىل، فقط  ءكفاه لبعض الوضو 
 . لف. مؤ   ه. ا  يضاحأفاده يف داشيته على اإل ى .ذلها على الوضوء دفعا لألغسم بتقدمي يتعني اجلز فتلك احملال تعترب حيث يؤدي غريه 

 عليه و ما رواه أبو عوانة يف صحيحه من قوله صلى اهلل ن خصوص هذه اهليئة سنة اإلدرام لأيعين  ( :نعلني و رداءً  و زاراً إن يلبس )أ ه :قول 2
من السنن ا ذُكر لبس م د  عَ تجرد من املخيط فال ي ُ الوجوب  ىإال فعل و، صححه ابن املنذر  و ( .لنينع واء  رد و إزار  ليحرم أددكم يف : )سلم 

كما أفاده ابن . عد منها يصلح أن يرمبا  دىل هذا التقييإنظر الفإنه ب ( ،نعلني و أبيضني ء  ردا و زار  إلبس  إىلعن املخيط  دالتجر : )ن يقال أال بإ
 . مؤلف   .ه ا. ن الزركشي ع (إليضاحا ةداشي)دجر يف 

 نسج أوىلالبغ قبل صُ  امإال ف و، ن وجد البياض إ هو حمل، د تماملع ىعلسج لو قبل الن و : يأ ( :طيب صبوغ بغريامل لبسيكره  و) ه :قول 1
يف  يلبسه كان له برد    سلم اهلل عليه و ىنه صلأفقد روى البيهقي ، ول سلم خبالف األ اهلل عليه و صلى هن هذا مل يلبسأل، مما صبغ بعده 

وغ بغري املزعفر و . و إن ما كرهوا هنا املصب و املزعفر حلرمة لبسهما على كالم  يف املعصفر فريف غري املعص أيضاً  لهحم و. اجلمعة  العيدين و
هل  و فصال هنا كثمة . ينايالرو  اوردي وعلى أن امل،  غ مطلقاً و فلم يناسبه املصب، غرب أ ثشعأيف حنو اجلمعة ألن احملرم خبالفه  عصفر مطلقاً امل

اده ابن دجر يف أف. أوىل  بل غمصبو  لاك  -أي : اجلاف–جس املتن و، نه خالف األوىل أ اءال خف و،  فيه نظر   قل نإ يكره املصبوغ بعضه و
 . لفؤ م   .ه . ايضاح داشيته على اإل
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من االخالق  سره أن يكون عالمة على جترد الباطن و، تجرد االقتداء الواألصل يف : ) (سبمزيل الل)اهلل اخلرويب يف كتابه 

تضي تاثري أددمها تق الباطن عالقة   بني الظاهر و ه ، إذالتحلي حلية التقوى يف باطن ءرداال زار وسر لبس اإل و ة ،الذميم
   .ه ا . ل  حتََ  و ل  وذََ هذا املوطن فيه  و،  هداللته علي خر ويف اآل

مث من البقر ، ن اإلبل مكونه   تطوعاً  أو كان  ستحب فيه واجباً يُ  و، إن مل جيب عليه  و هْ يَ دْ ينبغي له أن يسوق هَ  (اخلامس)
 غري و،  نَ أقر  و،  أبيضَ  و،  مسيناً  و ن ،أمس ي  صِ إن مل يكن اخلَ  فحالً  أو ذكراً  هكون و. مث من املاعز ، مث من الضأن ، 

رتط يف شالسالمة من العيب ما يُ  و، من السن  تطوعاً أو كان   اً يشرتط فيه واجب و ثلثها .ال مشقوق  و األُُذنِ  خمروق
عدم  تطوع واشرتاط ذلك ال يف فيه شركة ال يف الثمن وال يف األجر و ال يكون ألدد  أن يف خصوص الواجب  و ، األضحية

 . الثاين له يف املوازية و، هو املشهور  و ةِ يف املدون الك  ملول األ : اشرتاطه قوالن
، نعم . م اسن لو مل يكن هلا ن كان من اإلبل وشعره إيمث ، البقر  وأكان من اإلبل  نإ هُ يَ دْ د هَ ينبغي له أن يقل   (السادس)

ن اا سنامما هل وة  ، منأس اخبالف ما هل،  قوي   نه تعذيب  أل هو ظاهر خليل   و، هلا  ةمنسأال  تشعر ما أن الرواية حممد 
 و. اهلدي  قيف عن ء  تعليق شي: التقليد  و .ال تشعر  ال تقلد الغنم و و. منهما كما هو ظاهر كالمهم  وادد  يشعر يف 

 اجلانب أن يشق يف :شعار اإل و. النعل الواددة  ءزيجتُ  و، أن جيعل فيه نعلني  و، األفضل أن يكون مما تنبت األرض 
بسم اهلل ) : ابستحباإل ةعلى جه قالالً . لتني وحنو ذلك منقدر أُ ة ىل جهة املؤخر إمن جهة الرقبة  أً األيسر من السنام مبتد

ن ميسك أ و،  هن جيعل اهلدي عن ميينأ و ه ،شعار إعند  ههديو هو  ةتحب أن يكون مستقبل القبلسيُ  و( . كربأاهلل  و، 
م منه إن كان يريد ر الذي يُ  شعره يف امليقاتيُ  قلد اهلدي وأن يُ  و، التقليد على األشعار  مَ د  قَ أن ي ُ  و، بيساره  مهاخط

إن كان  هه أن جيللستحب لمث يُ  . شعره من املكان الذي يبعث منهليُ  رد صادب اهلدي أن يرم فليقلده ون مل يُ إف، اإلدرام 
 نإإلشعار ا ، و ليطهر طقو سعن السنام خوف ال قهيش و، ن جيعل عليه من الثياب بقدر وسعه أهو  و. من اإلبل فقط 

 . مال املساكني بإفساده عليهم ةإضاع ئذ  دين هنه فيعدم شقه ألب إال ند و، مثنه عن درمهني  دزِ يَ  مل
و أ باستعماله مرضاً  فْ مل يََ  ن وجد املاء وإ كثر بوضوء  أدرام ركعتني فينبغي له بعد فعل ما تقدم أن يركع لإل (السابع)

يف الثانية  و ، {ُقْل يَا أَي  َها اْلَكاِفُرونَ }: ستحب له أن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة يُ  و.  هام و ركعتيم ال، وإه تزياد
ففي قراءُتما  ،ا للمحرم مالقصد اىل اهلل تعاىل الذي تتأكد مراعاُت ما على اإلخالص يف التوديد وشتماهلال (اإلخالص)

 ايكن مراهقو أوإال انتظر وقت اجلواز ديث مل يش فوات الرفقة  هذا إذا مل يكن الوقت وقت هني   . للحال فيهما مناسبة  
 و، فضل وذصيصه بركعتني نعم األ.  1عن ركعِت اإلدرام هُ تنغأها إال أدرم بغري صالة فإن أدرم يف وقت فريضة فصال و، 

ل ملن بالعمرة على اإل يف احلج و كوبالر  و. دلته امث يركب ر ، ه كِ سُ نُ  متامإالعون على  هلأيس و،  هِ لِ ف  ن َ ت َ  يدعو اهلل عقب
ن يكون على القتب أ و،  الشكر و ألنه أقرب إىل، نه فعله صلى اهلل عليه وسلم قدر عليه أفضل من املشي على املعروف أل

ليه وسلم على فقد دج صلى اهلل ع، اهلل عليه وسلم  ىبه صل ياً س  أعلى قدر السنام يسمى بالشداد ت صغري   هو ردل   و، 
                                                             

يف  يأيت نظري ما تنويإن كذا يف دصول الثواب  و، ها يف إسقاط الطلب عن يءجز ، فت ة  نافل مثلها كل ( :ته عن ركعِت اإلدرامنأغ: )قوله  1
   . مؤلف .ه . ابن دجر الضاح اإلي ستخارة كما يف داشيةصالة اإل
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إال  و ( .ال مسعة ه وال رياء في اللهم اجعله دجاً : ) هِ تِ م  ألُ  تشريعاً  قال و ، ساوي أربعة دراهميُ  من شعر   عليه قطيفة   ب  تق

 فحني ماشياً  إن كان أدرم و كباً فإذا استوى را ، جل  و عز   هعند رب ىاملنزلة املنيفة العظم فهو صادب العصمة الكربى و
مرة وصار العى إال نو  و طول زمان   مل يكن يف بقاله حمرماً  إن احلج والعمرة قارناً أو  احلج منفرداً ينوي  و 1يشرع يف املشي

يف  رةشروط املقر الن بار هدي القِ  نَ رَ ن ق َ إكما يلزمه ،  يلزمه هدي التمتع  و ه ،له منها باحلج يف عامن أدرم بعد حتلإ اً متمتع
 وقار   و كون بسكينة  يف سريه إىل مكة أن ي هأدب و.  هبلسان ملبياً ،  هبقلب حمرماً ، البلد املبارك  مث ينصرف قاصداً . املناسك 

 داشيته على نقله كنون يف كما  . وليالهأرسل اهلل و  ىو مأ و، موطن خري خلق اهلل على  نه قادم  أ عاملاً ،  خشية   و تواضع   و
لو  على الراجح و 1مبجرد النيةِ  2ينعقد اإلدرام و . (أسرار القواعد اخلمس مزيل اللبس عن آداب و: ) زرقاين املختصر عن

،  هوعكسأن ابالقر  ظف  لت فراد واإل ىو ن نأك  لو عمداً  وه مبخالفة اللفظ لنيت ةال عرب  و، يتعلقان به  ال فعل   و مل يصل قول  
ك اللهم يْ لب   : )قول تلبية بأن يالبنيته لكن السنة أن يقرن  و، يس من قول مالك املرجوع إليه قهلذه املخالفة على األ ال دم و

لى اهلل ه تلبية رسول اهلل صهذ و ( .ال شريك لك، امللك  النعمة لك و ن احلمد وإ ، كيْ ك ال شريك لك لب   يْ لب   ، لبيك 

                                                             
ة درام عقب الصالاحلديث الوارد باإل و، على صحتها  متفق   هذا هو الصحيح الثابت فيه أداديث   ( :..إخلأدرم فإذا استوى راكباً ) ه :قول 1

هذا : ابن دجر ال . قول األ هضادإيوي يف النو  حصح لشافعي رمحه اهلل تعاىل ولفضل من وقت اإلدرام قوالن يف األ يفمن مث رو  ، ضعيف  
ديث ،  ممالإل ها خالفاً  نليس املراد جمرد ثورا و.  سالرةإىل مكة  هاتوجه هنأدلة الوارد يف احلديث باالر  ثبعاانمعن )األم( ما فسر به يف ل موافق 

ي اهلل دديث ابن عباس رض (هو جالس ن يرم عقب الصالة وأفضل األ) الشافعي :لقول و يدل  ( .استوت قالمة: ) تبعثان معن: قال 
البيهقي  صححه احلاكم على شرط مسلم لكن ضعفه دسنه الرتمذي و رواه األربعه و. يف دبر الصالة  ل  هَ أَ سلم  اهلل عليه و ىنه صلأعنهما 

 هعند انبعاث رادلت سلم صلى اهلل عليه و هدرامإب رهاااشته داديث ولوال كثرة األ: بكي سقال ال و -يف اإليضاح: ي أ-جزم به املصنف هنا  و
ي ألن البخار ، ا هَ اجَ ر  ن الشيخني خَ ال أم يطعن يف صحتها  ل مراده أن أدداً  (متفق على صحتها) ه :م قول ث. م عليها للكان يف هذا زيادة ع

 . فؤلم   .ه . اما  بتوضيح  . ا ه  . نفرد ببعضها ا

، ل التحليل هي الِت يفسدها اجلماع قب و.  كاحلاصلة للداخل يف النس ةالصف: هنا  امدر املراد باإل ( :مجرد النية ينعقد اإلدرام ب و: )قوله  2
أن  ( :باداتنية لكن يتوقف عليها دصوله كسالر العالرام غري ن اإلد: )أ كيبسالقيين كبللاقول  نعم و.  دليست التجر  و، ها الردة لطبت و

إليضاح اها حمصلة لتلك الصفه كما يف داشية  ما هو لكون إن ( .اإلدرام ركن: ) ميف قوهل ةنيى العل السابقة هو األصل و ةعلى الصف هإطالق
 . مؤلف   .ه ا. بن دجر ال

 .فهو من إضافة الصفه للموصوف .  اه يتعلقان ب فعل   قول  أوعن نية اجملردة الب: ي أ ( :مجرد النية ب: )قوله  1
 .لذلك  بيان   ( :..إخلم يصل قول لو ل و: )قوله  و
القلب  نية و مستحضر  ه به بأن يقول بلسانه و ظلكن األفضل التلف و: )مرتب على حمذوف تقديره  ( :..إخلال عربة مبخالفة اللفظ و: )قوله  و
. للمخالفة  مثيل   ت ( :..إخلنابالقر  ظفلت فراد واإل نوى نأك) : قوله و ( .إخل..مخالفة اللفظ ال عربة ب و . ت به هلل تعاىلأدرم نويت احلج و: 
 ا نواهم عتبار باإلف هأو عكس، بأددمها  لىب مها ونوا و، أباحلج  العمرة ولىبى و ن أو،  ة  بعمر  لىب احلج و وىن لو: قال النووي يف اإليضاح  و

التهليل  التلبية وف ( .إخل..م يصل قول لو ل و: )على قوله  إستدراك   ( :..إخلتلبيةالب نيتهلكن السنة أن يقرن  و: )قوله  و  .ه . ابه  ما لىب دون
 لفظ و:  الطراز نعم قال يف. به  يتعلق شعار فعل  اإل التقليد و يط وخم من ال دالتجر  التوجه يف الطريق و و، يتعلق به  ول  قالتسبيح  التكبري و و

 ا. شيخنا  ةكما يف داشي    .ا ه . فعليه دم   ب  لَ م ي ُ ل  و رَ ب   من كَ : قال يف املوازية . عنها  هم جيز  ل، ذكر اهلل  و، ها  ب تأي فإن مل، التلبية متعني 
 . مؤلف  . ه
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ملا يف ( كال شريك ل) أ :بتدي و،  (لكمُ  ال و: )ختار بعضهم الوقف على ا و، قتصار عليها فاألفضل اإل، عليه وسلم 

عدم الفصل  و . كلفعلى امل واددة مرة ة  جباتلبيه يف دد ذاُتا و ال و. بالنفي الذي بعده  ن امللك منفي  أبم  الوصل من أيها
عادُتا إ و. على املشهور  بدم هوسط يب  يل م أول النهار ورِ ن يُ كأ . جُيرب الفصل بكثري   بني اإلدرام بكثري واجب   و بينهما

 نأعلى  هو مبين   و ،عادُتا إاستحباب  هقابلمُ  و ، درام  إبعده كتجديد  ُتاألن معاود، ل عليه على املعو   بعد السعي واجبة  
 . كملها فال دم و ةً هلا مر فإن قا، التلبية مرة  قل  أ
اللهم إين نويت  ، فرضه وتقبله مينقضاء عين على أاللهم ) : تلبية أن يقولالقد بو انعينبغي له إذا أدرم باحلج  (الثامن)

الذين  كدجعلين من وفا و، اتبعوا امرك  و، ا بوعدك و نآم و، اجعلين من الذين استجابوا لك ، فاحلج ب تكأداء فريض
 عصيب ي ودم حلمي و ك شعري ول اللهم قد أدرم، من احلج  تُ نوي اللهم فيسر يل أداء ما ت ،قبل وت ضيرتا رضيت و

ه جتديد ل حبتسيُ  و ( .الدار اآلخرة جهك و س احمليط ابتغاء وبل و بيطال و ءاسدرمت على الن و ، اميعظو  خمي   و
 وسطاً وته ص رافعاً  ، نزول   و ل ركوب  كعند   و ، هبوط   و عند كل صعود   و، اجتماع الناس ، و بية عند ازددام الرفاق لالت

 ليكن مقبالً  و، اللعب   يف دال التلبية من الضحك ويب  لَ مُ  فليحذر ال . ال غالباً  و صم  أفإنه ال ينادي ،  هُ قُ لْ دَ  ح  بَ حيث ال ي ُ 
قبل أعلى اهلل بقلبه  ن أقبلإفإنه ، عاىل ت نه جييب الباري سبحانه وأيشعر نفسه ل و ، وقار   و هو بصدده بسكينة   على ما

 . إن أعرض أعرض اهلل عنه و، اهلل عليه 
 ثالث(املهم ال)

 ىل الطوافإيف آداب دخول مكة 
 ةهي ست و

م تكن  إن ل اهتمساف رما كان على قدأو  ه ،ن كانت على طريقإ ى(ذي طو ب   )غتسال لدخول مكة ينبغي له اإل (األول)
تؤمر به احلالض  فلذ ال،  (مكة   )ال ل (للطواف)يف احلقيقة  سلُ الغُ  و. بال تشديد  اليد ارمر إب هيفيتدلك  و، على طريقه 

 آخر النهار يف أو ليالً  ءفإن جا،  ن جاء هناراً إ هذاه ، اغتسل بعد دخوهلا قبل طواف فإن دخل مكة بغري غسل   اء ،والنفس
نه دخلها أيه وسلم اهلل عل ىت عنه صلثبُ ملا  نه مستحب  أل ىً ستحب له أن يبيت خارج مكة دىت يصبح ليدخلها ضحأُ 

أدسن  اً هار  قال سند أن دخول مكة ن و ة ،دجة الوداع يف صبيحة رابع ذي احلج و، فتح مكة  يف عمرة القضاء و هناراً 
فإذا أصبح    .ها  . هيف قضاء دوالج حتفس  ال و، ني بدخوله السعي املتصلَ  الطواف و يف ن بقيام احلقتمك  لملا فيه من ا

طواف لليل ر الخ  تؤ ن أ هاراً  ن تذا قدمإستحب مالك للمرأة اجلميلة انعم  . زهبات مل جيُ  غتسل مثإن ا و، غتسل ودخل ا
 . الناس بالنظر إليها َتَتَ فْ ي ُ  الئل و،  هلا سرَت أنه أل
حلمي  مر  حفدرم رسولك  لهم إن هذا درمك وال) : هو خارج مكة ينبغي له أن يقول عند الدخول يف أول احلرم و (الثاين)
ين للعمل قوف   و، أوليالك وأهل طاعتك  جعلين منا و، ن عذابك يوم تبعث عبادك  مِ ين  مِ آاللهم ، دمي على النار  و

 ( .نت التواب الرديمأإنك  ي  لَ تب عَ  و، مناسكك  ءبقضا علي   ن  مُ  و، بطاعتك 
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أن يرج من  و، يا لالعُ  ةالثني مد ال اف وكبفتح ال ء(داكَ ) ةُ ي  نِ هي ثَ  ح وبطجانب األ ينبغي له أن يدخل مكة من (الثالث)

بالفتح  َكَداء() ستحباب يف الدخول منهذا اإل و: قال الشيخ يوسف بن عمر  ى ،هي الثنية السفل و، بالضم  (داكُ )ثنية 
 :م يف قوله جعلها دسان موعد خيل اإلسال و ( ،احلجون )ب ىسمالِت تُ  املد   و

 تُِثي ُْر الن  ْقَع َمْوِعُدَها َكَداءُ 
جلميع  لقاً مط ( .دخلوها من ديث قال دسان: )أُ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . مكة يوم الفتح  تْ لَ خِ منها دُ  و

 نأمستحب  لاف، ة نذلك إال ملن أتى على طريق املديبم يقل  إن كان مالك ل و ، بالنيب صلى اهلل عليه وسلم اآلفاق اقتداءً 
 : استحباب الدخول منها خبصوصها وجهان  عطف(احلكمة يف و. )بزيادة    .ه اأس ى بأهل املدينة . تي
ثل الناس اأم و ،نسبة وجه اإلنسان إليه ك يهستقبال الداخل وجه الكعبة ملا قيل أن نسبة باب البيت إل: إ (ولالوجه األ)
 .هم ال من ظهورهم هن جهة وجو م (للمجهول ءبالبنا)قصدون ما يُ  إن
أذن يف الناس باحلج }: إليهم فقيل  يهو  من الناس ت دةً ئفأعل ن جيأنه املوضع الذي دعا فيه إبراهيم ربه : أ (الوجه الثاين)

 كعِ ضِ ىل مو إ واأتي : أي {توكأي}: فقوله ( ؟ . توينأي)م يقل  ل و {توكأي}: نه قال أترى  الأ ة .ياآل.  {توك رجاالً أي
من  اخلروج الدخول منها و عطف(يف استحباب و، )كان   دار على الوصول من أي طريق  امللكان  (توينأي: )لو قال  و .
 عشيال يُ  و،  هيكتم أمر  و، ما دازة  م  ضُ فإذا خرج يَ ، تمس العطايا لمُ  ىل انه يدخل طالب الفتح وإضم اإلشارة الب (داكُ )

 .من مواضع  ةكما يف احلاشي  هسر 
لى مكة يرب السيل اآليت من أع لئالم الواقع من عمر بن اخلطاب دىل رأس الر إانتهى  ذا دخل مكة وإينبغي له ( بعالرا)

عند  ءلدعاا ةابقد تقدم استج و، نه كان من انتهى عنده يقع بصره على البيت أل ى(مدع ال  )اليوم ب ىهو املسم و، الكعبة 
ارك دار د منك السالم و نت السالم وأاللهم ، كرب أاهلل  ال اهلل وإله إال : )لون عنده يقو ا فكان الناس إذا انتهو ، رؤيته 

 و تشريفاً  و تعظيماً  هُ دْ زِ اللهم فَ ،  هُ تَ ف ْ ر  و شَ  هُ تَ مْ ر  كَ َِ  و هُ تَ مْ ظ  ا بيتك عَ ذه نإاللهم ، اإلكرام  ذا اجلالل و تباركت يا،  السالم
 و،  كَ تَ ن   جَ ليِن أَدخِ  و ،ابواب رمحتك  اللهم افتح يل . كرامةً  و اً ر  ودجة بِ  هُ مَ ر  كَ  وُه فَ ر  د يا رب من شَ زِ  و،  مهابةً  و تكرمياً 

البيت احلرام ال  عن رؤيته دىت صارت رؤية ةمث تْ يَ نِ لكن اليوم قد دجبت البيوت الِت بُ  و م( .  من الشيطان الرجيين ذعِ أَ 
ملسجد احلرام  يف دخول ا للدعاء الوارداملناسك اليوم هذا الدعاء  امؤلفو  َضم  فلذا ،  (باب السالم)عند الدخول من  الإ أتىتت

 .ه ب  نَ ت َ ف َ  (دب اخلامسألا)كما سيأيت يف 
عرف هذا يُ  كان قبل و،  (باب السالمب  )ن املعروف اآل (باب بين شيبة)ينبغي له أن يدخل املسجد احلرام من  (اخلامس)
ما العقد الذي خلف املقام فليس هو بباب بين شيبة  أ و . بواب  أ ةن ثالثاآل هو و ( ،عبد مناف) و (باب عبد مشس  )ب

الظاهر أن احلامل هلم على هذه  و، غريهم  رمبا وافقهم بعض أهل العلم من أهل مكة و و، ن كما يزعمه املطوفون اآل
وال شك أن بابه  ،عه ن من الس  اآل هغم يبلغ يف زمنه صلى اهلل عليه وسلم ما بل من أن املسجد احلرام ل هاملوافقة ما ذكرو 

م املسجد الذي كان يف زمنه صلى اهلل عليه وسل و -نالذي هو أدد أبواب املسجد اآل-بني باب السالم  و، ملتصق به 
دده و هن ن دد احلرم اآلأمن  ةُ لَ قَ لمة الن   األ هدرر ا هذا على م لكن هذا من عدم اطالع القالل ب و . جداً  طويلة   مسافة  
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عن أيب :  (قرشيللالبحر العميق )عن  (تاريخ اخلميس)ففي  ، بعده أيضاً  يف زمن إبراهيم اخلليل عليه السالم و ألصلي  ا

بن العاص أنه  وعن عمر  و ( .ىل املسعىإ ةدد املسجد احلرام من احلزور  أنيف كتاب اهلل  دُ جِ نَ نا لَ : )إهريرة رضي اهلل عنه 
خلليل قال العالمة الشيخ إبراهيم ا   .ه ا ( .ىل املسعىإبراهيم عليه السالم من احلزورة أساس املسجد الذي وضعه إ: )قال 
 ان دداً نه كأىل اجلدار املذكور الذي قيل إن باملسجد احلرام مر اآلاأل آلوقد : عقب ذلك  (شرح مولد السيد األهدل)يف 

فإنه ليس إىل مقدار  ،سلم  زمن نبينا صلى اهلل عليه وليل إبراهيم عليه السالم على خالف ما كان عليه يف اخلله يف زمن 
علم ايده فؤ يف كالم غريه ما ي كالم اخلليل اليمين و  ا ه  . ( .اإلعالم)ذلك عن  قلكما نُ ،يف هذا األوان  طِ ل  ب َ مُ  املطاف ال

د أمحد مجل ه العالمة السيعما كتب ستاذنا السيد أمحد بن زيين ددالن نقالً كذا خبط أُ :  ة(احلاشي)نا يف خقال شي . ذلك
مكنه من أفإذا انتهى إىل باب السالم املذكور ينبغي له أن يستحضر ما . ما آمني  هنفعنا ب الليل املدين ردم اهلل اجلميع و

من عذاب ذقه نومن يرد فيه بإحلاد بظلم } : الظلم بقلبه لقوله تعاىل ليحذر من خطورة املعاصي و و، اخلشوع  اخلضوع و

اللهم  ،هلل ابسم  ، أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم: ) يقول و، رجله اليمن عند دخوله  مَ د  قَ أن ي ُ  و . {ليمأ
كلما   حب  هذا مست و( . فتح يل أبواب رمحتكا اللهم اغفر يل ذنويب و، ل سيدنا حممد آعلى  على سيدنا حممد و صل  

بسم اهلل : )ستحب الغزايل يف اإلدياء أن يقول عند دخول املسجد احلرام ا و  ، و غريه من املساجدأدخل املسجد احلرام 
إذا وقع بصره على ف ( .سلم رسول اهلل صلى اهلل عليه و على ملةِ  و،  يف سبيل اهلل و، إىل اهلل  و، من اهلل  و، باهلل  و، 

و عادة الصاحلني اخلضوع يف اجلوارح كما ه ل ولتذال من اخلشوع القليب و ما أمكنه تهالبيت ينبغي له أن يستحضر عند رؤي
علك تقول من ج، فدخلت مكة  أن امرأةً  يَ كِ فقد دُ ، ىل رب البيت إق و  تش ر وألن رؤية البيت تذك   ، عبادة العارفني و

سرعت أف ( .ت ربكبيهذا : ) اقالو  فلما الح.  (هُ نَ ي ْ رَ ن ت َ اآل: )فقيل هلا ؟!( .  أين بيت ريب؟!  أين بيت ريب) : 1اهَ هلَِ عظم وَ 
أنشد  و:  (لسالكا ضياءشرح )احلال عليها قال يف  ةمن غلب ميتةً  إالفما رفعت  ، جنبها حالط البيت تقصلأ و،  حنوه

 : لسان داهلا
 احلياة يف األجساد اءما بقف نت حمب  أهذه دارهم و 

 و عن اإلمام الشبلي أنه ُغِشَي عليه عند رؤية البيت ، مث أفاق فأنشد :
 دموع يف اآلماقال اءما بق نت حمب  أذه دارهم و ه

؟  ين احملبوبأ فهذه دار احملبني: )الطرب قال  هُ لَ اخَ دَ  ىل الكعبة وإنه ملا دخل احلرم ونظر أروى عن أيب الفضل اجلوهري يُ  و
ذه ه: )شد نفأ مث شهق شهقةً  ؟( . ونكمال الدموع فاين البا  هناهذه ساعة ؟ ين املشتاقون أسرار القلوب فأهذه 
ستجاب دعاء أنه يُ قد ورد  و، منهما  ال مانع من وقوع ذلك من كل   و: ابن عالن  قال ابن دجر و ( .البيت...دارهم

عن النيب  البيهقي و،  الكبري هرضي اهلل عنه برواية الطرباين يف معجم ةمامأُ فقد تقدم دديث أيب ،  املسلم عند رؤية الكعبة
عند  و، صفوف قاء التعند ال : يستجاب الدعاء يف أربعة مواطن و، تفتح أبواب السماء ) : النه قأصلى اهلل عليه وسلم 

                                                             
 مؤلف .   .ه . ا (املختار)كما يف .د جِ وْ  من شدة الَ ري  حَ الت   ذهاب العقل و:  هُ لَ الوَ  ( :اهَ هلَِ وَ  مِ ظَ عِ  من) ه :قول 1
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 و ،ينبغي لإلنسان أن يدعو مبا أدب من أمري الدنيا واآلخرة ف ( .عند رؤية الكعبة و،  عند إقامة الصالة و، نزول الغيث 

الكرمي من  هىل وجهإوالنظر ،  رضوان اهلل تعاىل  و، املوقف  لِ وْ ة هَ ياكف و ، املوت على اإلسالم و، أمهها سؤال املغفرة 
اهلل  و ال اهللإله إ ال: )ن يقول أن املستحب عندما يقع بصره على البيت (  أاإلدياء)قال الغزايل يف  و. غري سابقة عذاب 

، ك هذا بيتُ  اللهم إن   ، إلكراما ذا اجلالل و تباركت يا، دارك دار السالم  و، منك السالم  و، نت السالم أاللهم ، رب أك
اللهم  ، كرامةً و   اً ر  بِ  هُ ج  دَ َمْن  زد و ، مهابةً  زدهُ  و،  اً م تكري و شريفاً ت زدهُ  و،  تعظيماً  دهُ اللهم فزِ  ، هُ تَ ف ْ ر  و شَ  هُ تَ مْ ر  كَ  و هُ تَ مْ ظ  عَ 

 احلمد هلل و) :ب من البيت قال رُ إذا ق َ  و ( . من الشيطان الرجيمين ذْ عِ أَ  و،  كَ تَ ن  ين جَ أدخل و، بواب رمحتك أافتح يل 
 لكيع أنبياعلى مج و، على إبراهيم خليلك  و، رسولك  اللهم صل على حممد عبدك و، على عباده الذين اصطفى  سالم  

ن تتجاوز عن أ و، وبِت ت لَ ب  قَ ت َ أن ت َ كي يف مقامي هذا يف أول مناس كَ لُ أَ سْ أَ  اللهم إين) : لقُ لي َ  ريفع يديه ول و ك( .رسل و
 ىً دَ هُ  و مباركاً  هُ لَ عَ جَ  و،  اً أمن للناس و احلرام الذي جعله مثابةً  هُ تَ يْ ب َ  يِن غَ ل  احلمد هلل الذي ب َ ، تضع عين وزري  و، خطيئِت 
مسألة  كَ لُ أَ سْ أَ  و، ك أطلب رمحتك تُ ئجِ ، البيت بيتك  و ك ،احلرم درمو  ، البلد بلدك و، اللهم إين عبدك ، للعاملني 

ا وقع قال ابن دبيب من املالكية أن املستحب إذ و ( .الطالب مرضاتك،  كَ تَ محَْ الراجي رَ ، اخلالف من عقوبتك  طر  ضمُ  ال
 و اً ت تشريفاللهم زد هذا البي، ا ربنا بالسالم نَ ي   حَ فَ ، منك السالم  و، نت السالم أاللهم : )ن يقول أبصره على البيت 

رى به العمل وإن  ج و، به قال ابن جبري  و، رفع اليدين عند رؤية البيت  ستحب أيضاً ا و اً( .م تكري و مهابةً  و اً تعظيم
قدمي مقابل املشهور لت العمل موجب   يانجر  إذال يف افتتاح الصالة إىل مالك إ ب  دَ أَ  كان املشهور أن ترك الرفع يف كل شيء  

آلثار دبيب أن يقال عند رؤية البيت مع ورود ا ابن ستحبها امالك مل رأن إنكافمن مث .  (العمليات) حعليه كما ذكره شار 
السالم  ي عنه عليه الصالة وو إال فقد رُ  و،  همن اعتقاد وجوب كان خوفاً  و، أها ُوُرودلصحتها ال عدم  به إمنا كان إنكاراً 

 هند دخولر بن عبد العزيز عكان عم و ًا( .تعظيم و اً هذا البيت شرف زِداللهم ) : قال أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه و
نة ؤ  به أن تكفيين ميننمؤ ت اللهم اجعل أماين ما ه ،به يف بيت أنت خري منزول   و، ك تِ بي لَ اخِ مان دَ األ تَ دْ عَ وَ اللهم : )يقول 

 ( .ا برمحتكهَ ي ْ نِ غَ ل  ب َ دىت ت ُ  ةكل هول دون اجلن الدنيا و
 هُ لَ ب   قَ ي ُ  و،  منده الي              بي هُ            س  مُ  يَ  و،  1ود            ر األس                د احلج              رام ان يقص           ينبغي له إذا انتهى إىل البيت احل (السادس)

                                                             
هم من بعض نبطاست ( :ابن عاشر ةابن محدون على صغري ميار يف ) ه( :بفي هقبليُ  و نمليامسه بيده  ي ن يقصد احلجر األسود و: )أقوله  1

عمل الناس  :دمي فقال الشيخ زروق ما تقبيل يد اآل. أ هغري و دمي آمن  مشروعية استالم احلجر جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم شرعاً 
ما  أنكر قبيل اليد وكره مالك ت: قال يف الرسالة  و. نبيه الغافل تنقله يف  و، نه مستحب أقال النووي  و. له  اضععلى اجلواز ملن جيوز التو 

يف سنن البيهقي  و ه .رجلي و ديهيوا ابتدر سلم  اهلل عليه و ىعلى النيب صل واي يف الصحيح أن وفد عبدالقيس ملا قدمو انظره مع ما ر  ي فيه وو ر 
انت إذا دخلت ك سلم و اهلل عليه و ىرسول اهلل صلبمن فاطمة  دديثاً  و اً شبه كالمأكان   اً ددأما رأيت : )عن عالشة رضي اهلل عنها قالت 

 و ( .ده فقبلتهاأخذت بي قامت و به و تدبكان إذا دخل عليها ر  و،  هأجلسها يف جملس قبلها و قام إليها فأخذ بيدها و ها و ب بَ د  عليه رَ 
 : شار الشهاب اخلفاجي فقال أذلك  ىلإ

 ىقَ ب ل يد اخلرية أهل التق
 دها      من عب   انة الرد      ري

و ال وذف طعن أعاديهم  
 م    م أياديه      ا لث    مه و ش
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 و .الراجح اإلبادة كما يف احلطاب عن الشيخ زروق  و،  بادته قوالن كما يف املختصرإ الصوت و هةكرا يف و.  1هيْ فِ بِ 

 : لدين الطربيللشيخ حمب ا
    هوى ن تمَ  ةلت وجنقالوا إذا قب   و
ًة        قَ و  شَ مُ  ملك شفاهاً  َ ي نْ مَ  و تُ لْ قُ ف َ 
 اً                        إال مصوتبي                  ل التقء ربىهل يُ  و

    النجوى نِ لِ عْ ال ت ُ  وَ  اً تَ وْ صَ  نْ عَ مِ سْ فال تُ  
           ى     القصو  تهابغاي إذا ظفرت يوماً 

 شكوىبال اجلهر سوى األدشا دُ ربِ يُ هل  و
 زَ غَ لْ أَ يف ذلك  و. فيه الطهارة  طجلزء من الطواف املشرت انه كألء ال متوضيإاحلجر األسود  لُ ب  قَ ال ي ُ  و : يف احلطاب و 

 :اودي ابن سودة فقال تالالعالمة 

                                                             
استبعد  و . اً أسب به رَ تقبيل غريه فلم ي َ  سلم و اهلل عليه و ىمنرب النيب صلل عن تقبيل ئما غري اآلدمي فنقل ابن دجر عن اإلمام أمحد أنه سأ و

 رقبو  يث وأجزاء احلد ونقل عن ابن أيب الصيفي اليماين أدد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل املصحف و. صحة ذلك  هصحابأبعض 
 . مؤلف ا ه  . ظه .محدون بلفابن كالم   . ا ه  .غري مشروع  نهأيف املعيار  و، س أجعله فوق الر  يكره تقبيل اخلبز و و. الصاحلني 

ء  جز  سه يف دال التقبيل يفرأاحلجر األسود ف لَ ب  ق َ  نم نأهي  و ن يتنبه هنا لدقيقة  أي غبني و ه :يضادإقال النووي يف  ( :بفيه هيقبل و) ه :قول 1
 دىت يفرغ من التقبيل و هماضعقدميه يف مو  ر  قِ أن يُ  هفيلزم.  (يف البيت)ال  . {اْلبَ ْيتِ َوْلَيط و ُفوا بِ }: ما قال  اهلل تعاىل إن و : ي. أمن البيت 

 لمن التقبيل اعتد م ملا فرغ ث،  هيف دال تقبيل رْب  لو قدر بعض شِ  و ىل جهة الباب قليالً إمن موضعهما  هقدما تألنه لو زال ًا ،قالم دليعت
  .اه.ه تلك تل طوفطبروان فتذالشا ءبدنه يف هوا و هافطمن م أً ن قد قطع جز الك همن هناك يف طوافمضى  ما يف املوضع الذي زالت إليه وهعلي

نه طاف يف أل هم يصح طواف ل رو يف احلجأروان البيت ذاف على شاطفلو  : على قوله قبل هو مبين   قال ابن دجر ما معناه و. بتوضيح ما 
افعي رضي اهلل عنه أيد فيه قول الش و، بسط ذكره التقي الفاسي فيه هو املعتمد الذي  و، لبيت احلجر من ا الشاذروان و و، بالبيت  الالبيت 

 اهلل عليه و ىصل إبراهيم واعدقالبيت على  بنرضي اهلل عنهما  و رد اإلستدالل بكون ابن الزبريأليب دنيفة رضي اهلل عنه  أنه من البيت خالفاً 
يت و غريه  دليل بنادية احلجر ألنه أدخله يف الب كما جاء يف خرب بناله فقال ما داصله إن ذلك خمتص  م  سل على سالر األنبياء و على نبينا و

البناء  ةىل أنه أدخله فيه ، أو أن معن كونه على القواعد أنه بالنسبة لسفل اجلدار فلما ارتفع قصر عرضه جلريان العادة بذلك ملا فيه من مصلح
نه خمتص جبهة الباب خالف املعروف و كأن ذلك ألنه ل م يكن مسنمًا يف زمنهما من مجيع اجلهات و إن ما كان . و قول الرافعي كاإلمام إ

 مصطبًة يطوف عليها بعض العوام ، و قد نقص عرضه عما ذكره األزرقي من كونه ذراعاً يف بعض اجلهات . و أفىت احملب الطربي بوجوب إعادته
و  هاة الشاذروان ادرتز به عن جدار ال شاذروان عندوقوله يف مواز . ذراع يوم من جهة الباب ثالثة أرباع على ما ذكره و صنف فه . و عرضه ل

يب فقد صرح هو عج سنوي يف شرح املنهاج ومن كالم األ أخذاً  هتبعه غري  يف شرح الروض و اكذا قاله شيخن  همس جدار الباب فال يضر هو
هو  عن األزرقي و نوينقله األس و، لثالث ايف اجلهات  غريهم بأنه عام   و هخمتصر يف أبوزرعة  و زركشيال ذرعي واأل سنوي يف املهمات واأل

اهر ما نقله الباب ظ ةنه خمتص جبهأبعد قول الرافعي  يشكعبارة الزر  و يو نو ال شي عن ظاهر كالمكالزر  عي ور ذاأل العمدة يف هذا الشأن و
عل عدم ل و: قال اإلمام . هو ظاهر يف جوانب البيت إال عند احلجر االسود  و: وانب قالوا نه من مجيع اجلأغريهم  صحاب والنووي عن األ

هو  و أيضاً  قد صرح بذلك التقي الفاسي و، هي صرية فيما ذكر  و. انتهت و تيسريه ستالم اإل وينتهل وأ احملقق عند احلجر النه هظهور 
يف يف جوانبها  مان الكعبة فهو األدجار املتالصقة بالكعبة الِت عليها البناء املسنم املرخما شاذرو : أالعمدة يف هذا الشأن بعد األزرقي فقال 

دار الكعبة الِت جل ةملالصقاما احلجارة أ و هو شادروان أيضاً  بناء عليه و ال قيبعض دجارة اجلانب الشر  ليماين وا الغريب و الثالثة الشرقي و
و جهة الباب ه فتأمل تصريه يف اجلانب الشرقي و ى .ألن موضعها من الكعبة بال ريب انته اً روانشاد تفليس. بكسر احلاء  : تلي احلجر أي

 . لفؤ م   .ها  . (يضاحاإل)املراد نقله من كالم ابن دجر على    .ه ا. غريه  و ءالذي عليه بنا ءً فيه شاذروان سوا بأن ما
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 ا               ايَ رَ ب َ ال فيدُ مُ  ال مُ لِ اها العَ ي  أَ 
  وء                     ضبدون و  زْ جُ  تَ  مْ  لَ  ة  لَ ب ْ ق ُ 

   ؤايل   ك يف جواب سُ ما مقالُ  
 حال ب ال تنقض الوضوء يَ هْ  وَ 

 : العالمة محدون بن احلاج بقوله  هجابأ و
         لىلي الِ             خ الِ            اخل ةُ لَ ب ْ ق ُ 
 قد نْ مَ  لِ  ء  إال بوضو  زْ    جُ  م تَ  لَ 

 هي طيب من طيب األعمال 
 ال                     لياله باآلم هاعدت        س        

 :وبقوله 
     ال ن مج   ا م هَ  ا لَ مَ ا لِ   ي  حَ مُ  ال تَ ْغ              مر   وى دول ليل تَ فبعد أن طُ 

     وء ذات الدالل       الوض طِ رْ شَ بِ   إال    تا فأب       تقبيل خاهل ترم
 لالز  الذب      ا ما يفوق ع             هل ر  ثَ ْغ            ن             م فُ رشُ أ تُ زِدْ ي قِ وْ شَ لِ فَ 

خذ منه أن م ما يؤ قد تقد   و. للبيت األخري  بإصالح   (عاشرابن على نظم  ةداشية ابن محدون على شرح ميار )من  ا ه  .
 :  ه  جُ وْ احلكمة يف تقبيله أَ 

اهلل يوم القيامة  هبعثاهلل لي و: )نيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف احلجر األسود ن الأ همعاما رواه الرتمذي يف ج األول(الوجه )
 اإلدياء أن يقول ستحب الغزايل يفمَث  افمن  ( .ستلمه حق  ايشهد على من ، ينطق به  لسان   و، بصر هبما له عينان يُ  و

 : هُ لَ ب   ول عمر رضي اهلل عنه ملا ق َ ق نأ مَ د  قَ ت َ  و ( .ةِ اافَ وَ مُ  يل بال شهدْ ، إه يتُ ف  ميثاقي و  و، ا هَ ت ُ ي ْ د  أَ  ِتاللهم أمان) ه :قبيلت عند
 إمنا وقع منه ُتك(لْ ب   ا ق َ م كَ لَ سلم قب    لوال أين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و و، ال تنفع  وَ  ر  ضُ ال تَ  إين أعلم أنك دجر  )
تعظيم أهل اجلاهلية  سود إمنا كان على دسبللحجر األ هُ تَ م  أُ و سلم  و أن تقبيل النيب صلى اهلل عليه  ن  ظَ  نْ مَ  ن  ظَ  يِ فْ ن َ لِ 

ظيمه صلى اهلل عليه نه إمنا تعأراد عمر رضي اهلل عنه إعالم املسلمني أف، تنفع  و ر  ضُ أهنا تَ  وة  ، هلآ ها عتقادهم أنالوثان األ
صلى اهلل عليه  ه كونيف ةكانت احلكم  م   ثَ  نْ مِ فَ . البيت  له بالعبادة على دسب ما أمرنا بتعظيم إقرار   و، هلل  طاعة  له وسلم 

ن كما رواه الطرباين هي اإلشارة إىل أن هذا التقبيل ليس كما يصنعو ( .كربأاهلل  و، بسم اهلل : )وسلم إذا استلم احلجر قال 
ملا أمر  اً تعظيم و،  مر اهلل تعاىلأل الً تقبيل امتثاالما  إن و ه ،رك معه غري شْ عظم من أن يُ أ ن اهلل تعاىل أكرب وإف، صنامهم أب

ن يقول أدبيب  ناب ب  مث استح. فمن  همري يف مناسكعن األ ر  كما مَ .سلم  بنبيه صلى اهلل عليه و ءً قتداا و ه ،اهلل بتعظيم
 ك( .نبي   حممد   هب ما جاء ب اً تصديق و، بك  ماناً  اللهم إي، كرب أاهلل  و، بسم اهلل : )ابتداء الطواف عند استالم احلجر يف 

عمر بن اخلطاب  ن  أ ملا جاء، ذا خال إ اً تقبيل ثالثال السجود و رَ ر  كَ أن يُ  و، على احلجر األسود  جدأن يس أيضاً  ب  حَ ستَ ا و
 ليس بسنة   و ، فعل ذلك دسن  و  : قال ابن فردون ات .ثالث سجد و  ل  بَ ثالث ق ُ ،  هعلي اوسجد هاستلما ابن عباس   و
فعل الرجل  ماأ و اً ،مالك السجود عليه إمنا هو يف الفتيا خيفة أن يرى ذلك وأجب اهةكر   بُ سَ دْ أَ  و: قال  . الزم  أمر  ال و

احلجر  كره مالك السجود على و ( :شرح اإلرشاد)يف  و   .ه. ا  ابن عباس و يف خاصة نفسه فال بأس به لفعل عمرله 
ا اختار إمن و.  (خليل كاحلاشية عن دطاب منس)كما يف   . ا ه  .ال به ذا خإكان مالك يفعله  و. الوجه عليه  و ت مريغ

ن أيب الدرداء ع (اجلامع الصغري)غريها ملا يف  و، يف الدخول يف الصالة  و، ع الشريف ضيف هذا املو  ظفلالشارع هذا ال
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 كى منسقال احلطاب عل. طيب رواه اخل ء ( .رض من شياأل بني السماء و ما تكبريته ت العبد سرت ذا كرب  )إ ًا :مرفوع

 .   ه.ا يف تقدمي التكبري على التقبيل أو تقدمي التقبيل عليه قريب  مراأل خليل و
 . ل النفوسبذَ بذلك تُ  كِ ر  ب َ ت  العلى  و اً ،يقين هُ لَ فإنه قب   ، فم النيب صلى اهلل عليه وسلم  هُ أن هذا احلجر مس   (الوجه الثاين و)

يدي أ لُ ب  قَ يله كما ت ُ بتقب دُ ب  عَ ت َ الناس ت َ  و -الربكة: هو  و،  منمن اليُ -رضه أنه ميني اهلل يف أد من ور  ما (الوجه الثالث)و 
فإن مل ،  كرب  مث يُ  ل  مث وضعها على فيه من غري تقبي ِدهِ يَ بِ ه ملس هعن تقبيل مودِ ن زُ إف ه ،مري يف مناسكامللوك كما مر عن األ

ال على  كبري استلم أمال يدع الت و،  هبيد شريُ ال يُ  و ى ،مض  ورب  كَ  وَ  كَ رَ إال ت َ  و به أدداً  إن كان ال يؤذي د  عو بف يَُدهُ تصل 
 . الصواب

 (املهم الرابع)
 و غريهأ وم  يف آداب الطواف لقد

  ة  هي ست و
قال . ى ما تقدم لع هُ سُ مَ لْ ي َ  وأمث يقبله ، يساره ميني احلجر  ذيإذا انتهى إىل احلجر األسود فينبغي له أن يا )األول(

إذا قبله ينبغي له ف . برطوبة لسانك هتقذر  الئل : أي. قبيلة تال تلحس احلجر بلسانك يف دال  و كه :ساالدسوقي يف من
عن البيت  ارج  خ همجيع بدن الواجب أن يطوف و و، روان ذالشا ءيف هواه بعض بدن ال يصل الطواف ولئ قامتهأن ينصب 
فإن  ه ،من عند هوافن جيعل ابتداء طأ و. فهم فا ( .يف البيت) : لقُ م ي َ  ل و.  {البيت العتيقوليطوفوا ب}: لقوله تعاىل 

م يذكر ذلك  ل منه و أبد يل ماإن أمت إف، ىل احلجر إأمت  ذلك و ىلغأ همن غري  ابتدأفإن  ة ،واجب هبالطواف من عند ءةالبدا
فإن ،  ؤهضو  ضم ينتق ل على ما فعل إن مل يطل و بن والسعي مادام مبكة  عاد الطواف وأه وضؤ  ضانتق وأدىت طال 

 و اً واجب هكة لرتكيرسله مل ي  َهدْ عليه  و عليه الرجوع  قم يش لو ل و هأجزاء دْ عِ م يُ  ل على ما فعل و نْبِ م ي َ  ل خرج من مكة و
اق اجلاهل إحل :  احلطابو يف:  قال . ال دم إن مل يتعمد و: عبدالباقي  لقو لهو البدء من احلجر ديث تعمد ذلك الرتك 

أي -ري بتدأ طوافه من بني احلجر والباب بالشيء اليسا من و:  نة(دو )املنعم يف . يف غالب العبادات  دبالعام ال بالناسي
، هم بالناسي بعض هوقيد ، لو كان عامداً  و هعلي ءنه ال شيأظاهرها  و   .ه اؤه . مث ذكر فإنه جيز  -إىل ديث بدأ أمت   و: 
 . يف لزوم الدم اً الفخ دالعاميف  ىكد و
إال أن  صالة   نهأل ة( ،سرت العور ) و (الطهارة)شروط الصالة من كهي   و. بشروط الطواف  ل  خِ  ينبغي له أن ال يُ  (الثاين)

أن يكون  و،  1عن مجيع احلجر على الراجح روان وذعن الشا هالبدن كل جرو خُ  و. باح فيه الكالم كما يف احلديث أاهلل 
 لم جمهول  س طرف مسجده صلى اهلل عليه و و: مري قال األ. سلم  داخل املسجد الذي كان يف زمنه صلى اهلل عليه و هوافط

                                                             
اف خارج نه ال جيب الطو أال يلزم منه  تلو سلم أن بعض احلجر ليس من البي و: قال النووي  ( :عن مجيع احلجر على الراجح و: )قوله  1

قال ابن    .ه ا . أوالً  سواء كان من البيت هسلم فيجب الطواف جبميع اهلل عليه و ىقتداء بفعل النيب صلألن املعتمد يف باب احلج اإل همجيع
صر اشرتاط هو نص الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه يف املخت صحاب وكثر األأ الصحيح الذي قطع به املصنف و عبارته يف اجملموع و و: دجر 

يف  ط احلجر كما أن دصول حنو يد الطالفلدا ءخل بعض يده يف هواأد نم ةانتهت فتبطل طوف هخارج جدار  طواف خارج مجيع احلجر وال
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ل على حم عالمة   -ن من الرخاماالعمود الثالثون من النحاس و ن واثناإل : أي– ما العواميد إن و، ن كما كتب شيخنا اآل
 يقر تفال طواف بتعمدلا َيْبُطلُ ف َ  وادد ، وقع طوفه يف فور  يُ  نأ و.  بتوضيح  . ه ا. طواف املعتاد ال على املسجد األصلي ال

 يف دج   بعض شوط  أو منه  فمن ترك شوطاً  ، 1شواط  أ سبعةِ بعد إكمال إال ال يرج من الطواف  نأ و له ،الكثري بني أجزا
يرجع من  نهأاملعروف من املذهب فرجع إىل بلده  فإن، مبكة  دام مقيماً ام عاد الطواف والسعي بعده بال خالف  أ أو عمرة  

رجع لطواف نعم ال ي،  أو فاسداً  صحيحاً  هُ إدرامُ كان ،   السعي إن كان بعده سعي   الطواف و فنأيست و إدراِمهِ على  هبلد
 . (نظر مناسك والدي رمحه اهلل. )أُ هبدي  ثُ عَ ب ْ ي َ  من بلده بلدوم الق
 األمن و،  كَ مُ رَ دَ  مر احل و،  كَ تُ يْ ن البيت ب َ إاللهم : ) ن يقولأىل باب البيت إانتهى  ينبغي له إذا جاوز احلجر و (الثالث)

للهم بيتك عظيم ا: )يقول  ىل مقام إبراهيم اخلليل عليه السالم وإ هشري بعينيُ  و( . بك من النار ذهذا مقام العال و، ك أمنُ 
أهوال   منين  مِ آ و، دمي من النار  مي وحلَ  مْ ر  دَ  و، الرجيم  ين من الشيطانذأع، أنت أردم الرامحني  و، وجهك كرمي  و، 

اللهم إين : )ه يقول فعند، ه دىت يبلغ الركن العراقي دمو يمث يسبح اهلل  ( .اآلخرة نة الدنيا وؤ م ، و اكِفيِن يوم القيامة 
 و . (الولد املال و يف األهل و سوء املنظر سوء األخالق و الشقاق و النفاق و الكفر و الشك و اعوذ بك من الشرك و
لى اهلل عليه س حممد صأاللهم اسقين بك،  حتت عرشك يوم ال ظل إال ظل عرشك يِن ل  ظِ اللهم أَ : )إذا بلغ امليزاب فليقل 

 اً مغفور  نباً ذ و مشكوراً  سعياً  و اً مربور  اً اللهم اجعله دج: )إذا بلغ الركن الشامي فليقل  و . 2(بعدها أبداً  أال ظم وسلم شربةً 
غ الركن اليماين فإذا بل( . كرماألَ  ز  عَ إنك أنت األَ ، جتاوز عما تعلم  اردم و رب اغفر و، يا عزيز يا غفور  لن تبور جتارةً  و

 و، ملمات ا من فتنة احمليا و و، أعوذ بك من عذاب القرب  و، عوذ بك من الفقر أ و، إين أعوذ بك من الكفر : )فليقل 
ا على فيه هَ عُ ضَ مث يَ ، يف الشوط االول  دهله أن يستلم الركن اليماين بي ن  سَ يُ  و . 1(اآلخرة يف الدنيا وأعوذ بك من اخلزي 

 مالك خالفاً  إلشارة إليه عندكره افتُ ، إليه بيده  مضى بدون إشارة   و رَ فإن مل يقدر على استالمه كب    ، رب  كَ يُ  و من غري تقبيل  
ابن فردون عن أيب  هقلنن و إالقول بالتكبري عندمها و  ، كذا التكبري عندمها و نْيِ امي   الش   كره له ملس الركننييُ  و، لغريه 

                                                             
ير احلجر من تدو  ذرع و: قال األزرقي    .ه . ا جملموع أيضاً به صرح يف ا طوفته بذلك و طلتب مس اجلدار و م يل  إن روان ممنوع وذالشا ءهوا

 . مؤلف ه  . ا. يضاح اإلكما يف .  أصابع ستة  و اً ذراع أربعونمن خارج  ذرع تدويره و اً ،ذراع ث مان  و ثالثونداخله 
 ذراع و ةمالاحلجر  دول الكعبة و واددة   ة  وفطرع ذ و:  (تاريخ مكة)وليد األزرقي يف ال بوأقال  ( :شواطأ سبعةال بعد إكمال )إ ه :قول 1

  . لفؤ م   .ه ا. كما يف اإليضاح   . صبعاً إ و اثتا عشرة اً عشرون ذراع ثالث و

لم شرابا س س حممد صلى اهلل عليه وأسقين بكا و: )يف رواية كما داشيته شيخنا على منسك الوالد  ( :..إخلبعدها ظمأال  ةً شرب) ه :قول 2
 . لفؤ م   .ه . ااإلكرام  ذا اجلالل و ده يابع أظمأ ال أً هني

ما : )سلم قال  ه ونه صلى اهلل عليأخرج احلاكم أ : شيخنا أيضاً  ةيف داشي ( :..إخلفإذا بلغ الركن اليماين فليقل أعوذ بك من الكفر: )قوله  1
آلخرة مث ا الفاقة ومواقف اخلزي يف الدنيا و لكفر وعوذ بك من اأاللهم إين : قل يا حممد : وجدت جربيل عنده قال  ىل الركن قط إالإانتهيت 

اليماين  األزرقي عن علي رضي اهلل عنه أنه كان يقول عند الركن ىرو  و .آمني : ألف ملك فإذا قال العبد هذا قالوا  سبعنيبينهما  انقال جربيل 
نْ َيا َدَسَنًة َويف اآْلِخرَ }، خرة اآل مواقف اخلزي يف الدنيا و ل وذال الفقر و عوذ بك من الكفر وأاللهم إين : )  . {..ِة َدَسَنةً َرب  َنا آتَِنا يف الد 
 . لفؤ م.   ه . اتأخري  و م   بتقدي   .ه ا . يةاآل
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 نُ وْ كَ   ول له فضيلتاناأل، في البيت أربعة أركان فباجلملة . و  1أنكره ةعرف بنا ن أعليه ابن احلاجب إال رَ صَ تَ ق ْ ا الفرج و

.  نِ يْ رَ منهما لآلخَ  يء  ليس ش و إال الثانية ، لثاينلليس  و، يه السالم هيم علابر إه على قواعد نُ وْ كَ   و، احلجر األسود فيه 
 (ن عاشرى ابعل هكبري )يف  ةيار م هنقل ا كمامَ هُ مْ لِ تَ سْ اليَ  و، اآلخرين  لُ ب  قَ ال ي ُ  و ، الثاين فقط مُ لِ تَ سْ يَ  و، ول األ لُ ب  قَ فلذلك ي ُ 

 : بعضهم معتذراً  لو ق طفألما  و. عن ابن دجر 
 هافحتُ اجلود الِت صيا كعبة ا

 اين الذي  الركن اليم كِ نُ ي ْ مِ يَ ف َ 
  ِذلِ عهلا ال ت من غري تقبيل   

 ب لِ قَ غري مُ  و اً        مَ لَ ت َ سْ زال مُ  ال
رجت منه يف احلجر  خرع الِت أُ األذالستة  تِ لَ خِ أُد ي وألو كمل البيت : صحابنا أغريه من  كهاين وا قال ابن الف مَث   نْ مِ فَ  

،  2نا يف الدنيا دسنةً تآربنا : )واحلجر األسود  ل بني اليماين قُ لي َ  و . ا ه  . ملَ ت َ سْ الزبري كانت األركان كلها تُ  كما فعل ابن
أعوذ ، ك اللهم اغفر يل برمحت: )إذا بلغ احلجر األسود فليقل  و ( .عذاب القرب نا عذاب النار وقِ  و ، دسنة ةخر يف اآل و

ىل إه كذلك يطوف بله شوط  ، ف عند ذلك متَ   و.  (عذاب القرب و، ضيق الصدر  و، قر الف ين وبرب هذا احلجر من الد  
أن التقبيل  إال، ين يستلم الركن اليما و، احلجر األسود  لُ ب  قَ ي ُ  و،  ط  يدعو هبذه األدعية يف كل شو  و، سبعة أشواط  م  تِ ن يُ أ
 . ةن  سُ ول فَ ما يف الشوط األهفخبال ة  ال سن ول مستحب  غري األ ط  ول كل شو أيف  المستاإل و
 بَ رُ لما ق َ كُ ف، هلل  اعة  ط و ألن القرب منه قربة  ، ول يف الصالة األ الصف  كرب من البيت  القُ و  و  ن ُ ينبغي للرجل الد   (الرابع)

روان ذحتت الشا هِ لِ جْ رِ من دخول بعض أجزاله كَ  نَ مَ أْ يَ لِ  دتياط بالبعد عن جدار البيت قدر ذراع  فضل بعد اإلأمن البيت فهو 
ال ينظر لكثرة  و ، شرف بقاع البلدأنه أل و، استالم اليماين  له تقبيل احلجر و لُ ه  سَ منه يُ  و  ن ُ ن الد  ، ألة ليده يف هواأو 

الثالثة األشواط من  يف لَ مُ رْ ن ي َ أينبغي له  و، القرب يزيد على فضل كثرُتا  ضلف نألعد اعد لو تباخلطا احلاصلة مع البُ 
ىل الزدام احلاصل قرب البيت من الرمل ينبغي له أن يرج إه فإن منع، مشي يف البواقي  ي و،    واف الذي بعده سعيالط

، بل ينبغي  نهِ  بِ  ختالط املفضي للفتنةمن اإل يف داشية املطاف خوفاً  نَ فْ طُ أن يَ  ءلنسالكما ينبغي  ،لرمل لداشية املطاف 
من هنا   و،  ستحب هلن القرب من البيتلطة الرجال يُ اعن خم فإن كان املطاف خالياً ،  هلن سرتأالنه  ليالً  هلن أن َيطُْفنَ 

 .ختالط بالنساء ه الطواف للرجال مع اإلر كُ 

                                                             
سلم ال  اهلل عليه و ىكان صل: )عمر رضي اهلل عنهما أنه قال ابن ا رواه الرتمذي عن ممملا صح : ي أ ه( :نكر أعرفه  بنا نأ إاله : )قول 1

ال  مها من البيت واستالم غري  نفال يس: قال املناوي يف شرده . سيوطي للكما يف اجلامع الصغري   ( .الركن اليماينو تلم إال احلجر األسود يس
ة صوفيالله ة البيعة كما قاالركن باليد على ني س احلجر ول مستالم اإل و. ألتباع امر بنؤ  افإن فعل فحسن لكن، غريه  هلذا احلديث و اتفاقاً  هتقبيل

 ؤلف .م  . ه . ابلفظه  هكالم    .ه ا .
ن ابن عباس فقد روى اخلطيب يف ترمجة أيب حممد القرشي ع (:..إخلتنا يف الدنيا دسنةً آربنا : احلجر األسود  ليقل بني اليماين و و) ه :قول 2

تنا آربنا  : به فقولوا فإذا مررمت، رض األ خلق اهلل السموات و به منذ موكل   على الركن اليماين ملك  ) : البيهقي يف الشعب عنه موقوفاً  و اً مرفوع
: ناوي يف كبريه عليهقال امل . سيوطيلكما يف اجلامع الصغري ل  ( .منيآمني : آفإنه يقول . قنا عذاب النار  و دسنةً  ةخر يف اآل و يف الدنيا دسنةً 

لى القبول فيدل ع   .ها  ( .استجب استجب يا ربنا : أي (آمني آمني : قولفإنه ي: )قوله  و. من دعا عنده  ءعلى دعا التأمنيب موكل  :  أي
   . مؤلف .ه . ا
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 ، فيلصقع استجابة الدعاء ضنه مو أل -الباب وهو ما بني احلجر و- 1ذا أمت الطواف أن يأيت امللتزمإينبغي له  (اخلامس)

اللهم ،  من النار عتق رقبِت، أاللهم يا رب البيت العتيق ) : يقول و، يضع خده األمين  و، يتعلق باألستار  و، بالبيت 
 سلم و  عليه وصلي على سيدنا حممد صلى اهلليُ ل و، ع ضيف هذا املو  ليحمد اهلل كثرياً  و ك( .علي كَ دِ فْ وَ  مِ رَ َأكْ ن اجعلين مِ 

 او ح  تَ نَ  ه :موالي كان بعض السلف يقول ل و. ستغفر اهلل من كل ذنب ي و،  اخلاصة هِ جِ لِ اوَ حَ  ِ ب عُ دْ ليَ  و، على سالر األنبياء 
 . لريب بذنويب ر  قِ أُ عين دىت 

يف  و . {قل يا أيها الكافرون}: يقرأ يف األوىل ،  2ن يصلي خلف املقام ركعتنيأ رَ كِ إذا فرغ مما ذُ ينبغي له  (السادس)
، سرى عُ ال جنبين و، اللهم يسر يل اليسرى : )ليقل بعدمها  و، ب ملا تقدم الوجو  اهبمنوي ي و،  1(سورة اإلخالص)الثانية 

 يِن بْ ن  جَ و  ، على طاعتك بتوفيقك ين  عِ أَ  و ك ،أعصي طافك دىت الألين بمعصااللهم   ،األوىل و ةخر اغفر يل يف اآل و
و  ماللكتك ىلإاللهم دببين  ، ب عبادك الصاحلني، و يُ  كَ لِ سُ رُ  ماللكتك و بي اجعلين ممن يبك و و ، معاصيك

طاعة  تعملين بطاعتك وسا و ه ،داللتك علي ك وطافِ بأل يِن تْ ب  ثَ ف َ كما هديتين لإلسالم  اللهم و، عبادك الصاحلني  و كَ لِ سُ رُ 
اللهم إنك تعلم : ) هو و 1آدم عليه السالم املتقدم ءضم إىل ذلك دعا نإ و ( .ضالت الفتجرين من مُ أ و ، رسولك

                                                             
ن العاص رضي اهلل تعاىل ب وعن ابن عمر  هننخرجه البيهقي يف سأاألصل يف ذلك ما  و ( :..إخلذا أمت الطواف أن يأيت امللتزمإينبغي له ) ه :قول 1

 تيمناً :  ملناوي يف كبريه قال ا. سيوطي للكما يف اجلامع الصغري   ( .تزملبامل هوجه لزق صدره ويسلم  و اهلل عليه ىكان رسول اهلل صل) : عنه قال
تصديق  دق النية وبص أ( . أي :بر  ما دعا به ذو عاهة إال) : صح. و ىل صدورهم إيضمونه  يعتنقونه و سالنا مسي بامللتزم ألن و. به  اً تربك و

 . لفؤ م   .ه ا ه .كالم    .ه ا .مما يعلمه أهل األختصاص غري ذلك  اإلخالص و الشارع و

ن احلفرة الِت أعناه ما م ى(القر )قال اإلمام حمب الدين الطربي يف كتابه  ( :ن يصلي خلف املقام ركعتنيأينبغي له إذا فرغ مما ذكر ) ه :قول 2
ه ؤيدو ي:  قلت  . ه . اا هو فيه و هالنيب خلفو صلى سلم ،  عليه واهلل  ىها املقام يف زمن النيب صل جنب باب الكعبة املعظمة هي الِت كان ب

ستلم احلجر ا سلم من مكة دخل املسجد و اهلل عليه و ىملا قدم النيب صل : قال. خرجه عن جابر رضي اهلل عنه  أن يف جامع الرتمذي دديثاً 
ُذوا ِمن م َقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى}: املقام فقال  ىتث م أ ى أربعاً ،مش و ثالثاً فرمل  همين مث مضى على ي،   املقام بينه و ركعتني و ىصلف . {َواوذِ 

 و: ) فقول جابر  .  {هِ ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعالِِر الل  } :نه قال أظىل الصفا إمث خرج ، استلمه فمث أتى احلجر بعد الركعتني ، بني البيت 
 . لفؤ م. ا ه  .  يف ذلك ىال يفكما  يح  صر  ت(بني البي املقام بينه و

 ه :وطي يف أشباهقال السي ( .فاحتة الكتاب)بعد ( : أي : سورة اإلخالصيف الثانية  و،  {ُقْل يَا أَي  َها اْلَكاِفُرونَ }وىل ألُ يف ا: )قوله  1
 ا عند مسلم وداديثهأ و ( .لطوافنة اس) و (بسنة املغر ) و (الفجر: )سنة  عشرةورتني إددى سالصلوات الِت يستحب فيها قراءة هاتني ال

سنة ) و ،البيهقي  حلديث (مغرب ليلة اجلمعة) و. الغزايل  صرح به اجلويين و حلديث رواه الطرباين و (سافرامل صبح) و. األصحاب  اه صرح ب
ديث رواه أبو حل تر(الو ) و، ذكرها يف األذكار  (ستخارةسنة اإل) و ه ،ذكره النووي يف مناسك (سنة اإلدرام) و، رواه العقيلي  حلديث   ى(ضحال

 . لفؤ م   .ه ا ه .كالم  . ا ه  .ذكرها أبودامد يف الرونق  (سنة الزوال) و، الرتمذي  داود و
 ليكنا نقسم بك إإاللهم  ، اللهم أنا نتوسل بك إليك) : هو و، ليه هذا الدعاء إيضم  إنكذا يصل  و: قلت  ( :إخل..ضم نإ و) ه :قول 1
 امى عطيت علأما ب  فجد اللهم، سيئايت من قضالك  و ، اللهم إن دسنايت من عطالك، اللهم كما كنت دليلنا عليك فكن شفيعنا إليك ، 

 نك قلت وأل، له العذر  هفي ملن عصاك فيما عصاك ال و، فيه له الشكر  كطاعأفيما  كطاعأمن  ل ال. دىت متحو ذلك بذلك ت به قضي
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لكن قال ، به الطواف م يت و يستلمه وأ هُ لُ ب   قَ ي ُ  ن يعود اىل احلجر وأمث ينبغي له  . فحسن ...( إىل آخرهنيِتعالسري و 

راد أذا إ : ةما يف طواف التطوع فقال يف املدونأ و ، تصل به السعييهذا يف الطواف الذي  و : خليل كاحلطاب على منس
وقع  ين الطواف إذا اتصل بالسعأذلك  و د :قال سن. ألسود إال أن يشاء ستلم احلجر اياخلروج فليس عليه أن يرجع ف

فيكون ،  فرغ دكمه بالفراغ من ركوعه يتصل بالطواف سعي   إذا مل و ، فكان من توابعها، ضعاف العبادة أاالستالم يف 
  ة( .ياحلاش)أفاده يف    .ه . اتركه اء ش نمَ  و، ه لَ عَ ف َ  ءشا نمَ ،  ف  او من غري ط ستالم بعده على دكمه منفرداً اإل

على ما  دزيناً ، ة باملها بل يكون يف غاية اخلشوع وه ، ل دال طوافه مزامحاً  لطالف أن ال يؤذي أدداً لمما ينبغي  و )تنبيه(
 : بن املقرياول قرر يكل و،  هعمر  ط منفر  

لقد ضاع ُعمر  ساعة  منه ُتشت ََرى 
 ِه َسَف           اَهةً ْشرَتِيأَفَ          ان  بِبَ            اق  تَ 

َعة    مبِليء السما و األرض أية َضي ْ
       ةو ُس           ْخطَاً ِبِرضَوان  و ناراً جِبَن     

سيما يف هذا ال، من اإلخوان  ىاألذ لَ م  فإن حتََ ، نال منازل األبرار تُ  و، وزار ألا ط  حَ تُ هذه املثابة فهناك  فإنه إذا كان ب
لذلك قال قطب العارفني الشعراين عن قطب األقطاب سيدي عبد القادر  و، يوجب من اهلل غاية الرضوان  ، دداماالز 

األذى من اإلخوان  لِ م  حتََ  االنكسار و إليه بالذل و تُ لْ صَ إمنا وَ  و، ال قيامي  صيامي و ةكثر باهلل  إىل تُ لْ صَ ما وَ : اجليالين 
شرح ) قال سيدي حممد الزرقاين يف. نت ال تشعر أ محك كان من الواصلني واا الذي ز فلرمب ، يف مثل هذا املقام خصوصاً ، 

ه ، ب اً مة يف املسجد احلرام يف دال الطواف للنظر إليه تربكعليه األُ  تمحدالشهري السهروردي از  طبمام القأن اإل (املواهب
كان  و، ض سيد احملبني ابن الفار  هعلى خاطر  عَ لَ ط  اف ؟( . إهلي هل أنا عندك كما يظنون: )قال  رفع نظره إىل السماء وف

 : بقوله إرجتاالً  هفخاطبه مبا يف سر ، يف الطواف من غري أن يشعر به  هجبوار 
 جعلى ما فيك من عو  مَث   تَ رْ كِ ذُ   خلع ما عليك فقدالك البشارة ف

 كتلل صدقوا هبا كرامةً ت و،  عوا ما عليهم مجيعاً خل ه ،تبعه يف ذلك أربعمالة من خواص أتباع و، عليه من الثياب  ما عَ لَ خَ فَ 
يئاتنا اللهم اجعل س: )قول القطب الشاذيل  دفهو على د، األعلى  للمأل إشارةً .  هناك: ي أ (م  : )ثَ قوله  و . لبشارةا

أن نكون بسعة   و،  رين ال يعاملنا بالتقص، أنبيه الكرمي  هوج ةبوجاه هفنسأل اهلل العظيم متوسلني إلي ( .أدببت نسيئات مَ 
نقله  ه عماكما يف احلاشي.صحبه وسلم  له وآعلى  صلى اهلل على سيدنا حممد و و، يف سلك احملبني منتظمني ه كرم

 ه .الشيخ دسن العدوي احلمزاوي يف منسك

                                                             
ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  اَل }: قولك احلق  نت أ و، زين لفاك لكنت من القضاؤ لوال  و، لكنت من اهلالكني  ؤكعطا اللهم لوال.  {ُيْسَأُل َعم 

ضيت ال عصيتك دىت ق و، طعتك دىت رضيت أإهلي ما ، قضالك  حكمك و الإ ىأن تعص، أو رضاك  بأذنك و طاع إالت نأأكرم من  أعز و
بفقري  و،  تين ما رمح إالدجِت  عا طقنا بوجوب دجتك و، ف لك علي  ة احلج و، بتقديرك  تكيعص و،  املنة لك علي   و ، بإراداتك كتعط، أ

فإذا ،  ك شيئاً م متلكين من ذلل  ك ،مجيع جواردي بيد بصري و اللهم إن مسعي و.  )ثالثاً(ما كفيتين يا أردم الرامحني  إليك و غناك عين إال
 آلخرة اردم عبداً ا يا رمحن الدنيا و.  ًا(ثالث) ىأعط نم كرمأيا ، من خري من سئل  يا، قوم السبيل أيل إين دها ي وي  ت ولنأكن فقضيت بشيء 

 . ا ه  . مؤلف .سلم  على اله وصحبه و صلى اهلل على سيدنا حممد و و ، خرهاآل ملك الدنيا و ال ي
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 (املهم اخلامس)

 يف آداب السعي
 عشرةهي  و

ففي فتاوى ابن  ،يدعو مبا أدب  و، بزمزم فيشرب منها  ر  مُ  ينبغي له إذا فرغ من استالم احلجر بعد الركعتني أن يَ  (األول)
 قام ركعتني وخلف امل ىصل و اً من طاف بالبيت سبع: )روى احلميدي يف فضالل مكة شرفها اهلل دديث : دجر الكربى 

صلى اهلل عليه  مث يرج من باب الصفا كما فعل رسول اهلل ه  . ا ( .زمزم غفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ءشرب من ما
 ه .لناس اخلروج منلحب ستُ ا م   فمن ثَ ، سلم  و
كذلك   ىعلى درج املرو  ىكما ينبغي له أن يرق، الكعبة ىعلى درجها حيث ير  ىينبغي له إذا وصل اىل الصفا أن يرق (الثاين)

ذا املرأة ك و، لى أعالها لكن املستحب أن يصعد الرجل ع وواددة ، لو على سلم  حتصل سنة الرقي و و، إذا وصل إليها 
 : ة  فثالث هتما شروط صحأ و. ة الرجال محاأن خال عن مز 

إال  لك الشوط وذ ىلغأ ةمن املرو  أفلو بد ( .ما بدأ اهلل به ب أأبد: )من الصفا لقوله صلى اهلل عليه وسلم  أالبد: األول 
ث املذكور ظاهر األمر يف احلدي و. عتد بالشوط يُ  : قال أبو دنيفة و، الشافعي  مالك و من السعي عند لشوط   صار تاركاً 
 ياً نمب سعي اختالفاً الطواف وال دَ يْ عِ لِيُ  هلف يف رجوعهله اختُ أىل إخرج  من املروة و أهعتد بالشوط الذي ابتدافإن  ، الوجوب

نية السعي تالف يف ركخعلى اإل (ثانياً ) و. كذا من السعي  و، اإلفاضة  وافمن ط اً طو ه شختالف يف تركِ على اإل( أوالً )
 .عدمها  و
ه حتت العقد املشرف تبابدأو  هستيعاب بدخوله بنفسيصل واجب اإل و. املروة  بني الصفا و ما إستيعاب: الشرط الثاين  و

ق ألنه يصدُ ، ن ذلك م قريباً  أو جِ رَ من الد  على األرض مالصقًا ما ظََهَر  بتهبدا ه أوبوقوفه بنفس و، املروة  وأعلى الصفا 
الرتاب اليوم كما دفنت بان قد مخس  أو ِست  هو  املروة و الصفا و جِ رَ ن بعض دَ أل، املروة  ا بني الصفا وم عليه أنه استوعب

 .فردون  ابنيف 
 . ستيعاب املذكوراإلبأشواط  سبعةكمال : إ الشرط الثالث و
 .املروة  من الصفا و ينبغي له القيام على كل   (الثالث)
يف استحباب  و، ليهما ع ءطيل الوقوف للدعاأن يُ  و، املروة أن يستقبل القبلة  من الصفا و ذا قام على كل  إغي له ينب (الرابع)

العمل   ىجر  به و ، هاستحبابب له على القو تلف يف صفاختُ  و، مالك  وال ابن دبيب وقهته اكر  رفع يديه عند الدعاء و
 : أقوال  ثالثةكما تقدم على 

 . (الرغبة)هي  و. ليه جناديه إيضم  و، السماء  و ها مما يلي وجهمه جيعل بطون رفع  -
 و،  ةدة الفاقذلك عند ش و.  (بتهالاإل)هو  و. ذراعيه  د  مُ  َ ي و،  يبسط كفيه وء ، سماي الهما مما يل جيعل بطون رفع   و-

 .مر املهم وقوع األ
 (.خليل احلطاب على منسك)كما يف . (ةلرهبا)هي  و.  هىل وجهإظهورمها  و، ا يلي األرض ممجيعل بطون يديه  رفع   و-
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له  ، يك لهال إله إال اهلل ودده ال شر ) ثالثًا ، (اهلل أكرب: )املروة  ينبغي له أن يقول دال وقوفه على الصفا و (اخلامس)

( ههزم األدزاب ودد و، نصر عبده  و، جنز وعده ، أال إله إال اهلل ودده ، هو على كل شيء قدير  له احلمد و امللك و
كما فعل صلى .ية اآل . {صفا واملروة من شعالر اهللال إن}:  أيقر  و:  (ن فردون)اب يف و. مث يدعو اً ، يقول ذلك ثالث .

 فُ لِ ال وذُْ  نتأ و . {ادعوين استجب لكم}: اللهم إنك قلت : )كان ابن عمر رضي اهلل عنه يقول  و، سلم  اهلل عليه و
ال  و: بيب قال ابن د   .ه ا.  (أنا مسلم و اينه مين دىت تتوفعتنز  أن اللك كما هديتين لإلسالم أ اساللهم إين، امليعاد 

أراد أن  نْ مَ : ين ار قال سليمان الدا . يف كل دعاء   ها مطلوبة   ال ترتكها ألني : تدع الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم أ
يختم بالصالة على النيب ل و ، اهلل داجته سألُ يمث ، نيب صلى اهلل عليه وسلم ر من الصالة على الثِ كيسأل اهلل داجته فليُ 
ى النيب صلى فضالل الصالة عل هذا و. بينهما  ام من أن يدعهو أكرم  و، فإن اهلل يقبل الصالتني ، صلى اهلل عليه وسلم 

 .اهلل عليه وسلم ال حتصى 
 صلى اهلل الصالة على النيب الدعاء و بالذكر و الً غمشت ن ينزل ماشياً أعلى الصفا  ءمن الدعا فرغينبغي له إذا  (السادس)

 .ة هكرا الوقوف لذلك أشد و، كثرة الكالم  و، قراءة القرآن  و، كره التلبية فيه تُ  و، عليه وسلم 
جد حنو ستة أذرع سبني امليل املعلق يف ركن امل ذا بقي بينه وإذلك  و، إذا وصل إىل بطن الوادي  بينبغي له اخلب (السابع)

ب رتك اخلبيف ،اآلخر يف جدار رباط العباس رضي اهلل عنه  أددمها يف جدار املسجد و نِ يْ ىل امليلني الذَ إفيخب دىت يصل ، 
 و. لمروة لالصفا  كره اجلري منيُ  و . ىل املروةإن يصل أىل إسلم  على النيب صلى اهلل عليه و مصلياً  داعياً  اً ميشي ذاكر  و ،

ة على النيب الصال الدعاء و يفعل كما وصفنا من الذكر و و، مث ينزل من املروة :  (شرح املرشد)يف  و. ق الرمل ب فو باخل
 .عن أيب إسحاق يعين ابن شعبان  (نقل املواق)مثله يف  و ا ه  . . خلببا صلى اهلل عليه وسلم و

جد ألهنم أن مييل يف السعي جلهة املس انلألنس دوطن األأعلم ا و ( :مري على عبد الباقي على املختصراأل)يف  (الثامن)
ا فأدخلو  اً ذراع مخسة  و ثالثنينه كان عرض املسعى أفقد ذكر الربماوي الشافعي  . ا ه  . فيه من املسعى ذَ خِ أُ ن احلرم أذكروا 

 . ا ه  .بعضه يف املسجد 
 و، ه جتديد الطهارة ل ب  حِ تُ سْ ه اثنالأددث يف أ، فإن ينبغي له أن يكون يف السعي على شروط الصالة املمكنة  (التاسع)

من  هعقب سالم فيف  خ يف نوم   تالم  داجلنابة يف السعي مع صحة احلج با رُ و  صَ تَ ت ُ  و ، كانهإمال يندب له استقبال لعدم 
 (ثواب الندب) و (الواجب ثواب: )ثاب عليه ثوابني فيُ   ،سعي مثالً لبه لدجوب سرت العورة لذاته ال ينايف نو  و ه .افو ركوع ط
 . فهمفابالنية 

يف مذهب  هفإن مل يعاودها دىت طال لزمه دم على املعول علي ، جوباً بية وُ تلال عاوديُ  نأسعيه  م   تَ أَ ينبغي له إذا  (العاشر)
فإن ، ة بية مر تلالقل أ نأهو مبين على  و، ها  مقابله استحباب إعادت و ، درامإكتجديد   يها بعد السع ألن معاودت مالك ،
 ة( .احلاشي)تركها فال دم كما يف  قاهلا و

 (تنبيه)
 . جورياأفاده الب. بذراع اليد  اً وسبعون ذراع وسبع   سبعمالة  املروة  مقدار ما بني الصفا و
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 (املهم السادس)

 ةيف آداب الوقوف بعرف
 ةهي تسع و

خطبته  الصالة معه دليحضر بع،  مظهر مع اإلمان ال يدع صالة الأاحلجة  يذا كان اليوم السابع من ذإينبغي له  )األول(
وال الشمس من يوم ىل ز إما يفعلونه  و، ىل من إكيف خروجهم  و ، مْ رَ دْ ن أَ م يكُ  ن لم مَ رِ م الناس فيها كيف يُ ل  عَ  ي ُ الِت

 جيلس يف وسطهما خطبتنيأو  واددةً  بعد أن يصلي بالناس الظهر يف ذلك اليوم أن يطب خطبةً  ملإلما ن  سَ فإنه يُ ، عرفه 
َ عَ ت َ  م  رِ ن كان اإلمام غري حمُْ إف،  رَ كِ ا ما ذُ مفيه وأالناس فيها  مُ ل  عَ ي ُ على القولني يف املذهب  إن   و، ا بالتكبري مه افتتادهعلي ني 

 . يف أثناء الثانية قوالن رُ ب   كَ يُ  تلبية والب األوىل وأما بالتكبري هل دهاافتتففي  ماً رِ كان حمُْ 
م يكن  إن ل ىل منإ مث يتوجه، قبل ذلك  مَ رَ دْ م يكن أَ  ل نْ مَ فيه  مَ رِ ن يُْ أن من ذي احلجة ميوم الثاالبغي إذا كان ين (الثاين)

مهور أن املسافر فاألفضل عند اجل اأم و ، ن كان مقيماً إها عليه  وجوبلبعد صالة اجلمعة  إال فال يتوجه إال و، يوم مجعة 
جلمعة إلدراك بعضهم ا مَ د  قَ  و،  كللمناسع جل اإلسرا فضل للمسافرين ألأألن الظهر  ، يتوجه إىل من قبل صالة اجلمعة

 ( .مرياأل)فضيلة احلرم كما يف 
واخر أى قدر داله يف ها صالة الظهر عل ب كُ رِ دْ بقدر ما يُ  اً يَ ب   لَ أن يتوجه إليها مُ  ىل منإينبغي لكل من أراد التوجه  (الثالث)

مالك يف قصره  دَ د  رَ ت َ  و، ها يف الطريق صال   نىل مإن يصل أخاف خروج وقت الظهر يف الطريق قبل من  و، الوقت املختار 
كما  ،يكره الرتاخي يف مكة اىل آخر النهار من ذلك اليوم من غري عذر  و . دسن أن يقصراأل و: قال سند  ه .مام تإ و

. ا مو بتقدمي األثقال فيهل قبل التاسع و كِ سُ عرفات بقصد الن   إىل و، قبل اليوم الثامن  كِ سُ ىل من بقصد الن  إيكره التقدم 
 . (دسوقي)   .ه ا
به  تَ نْ ن َ ما مَ  فيها ب ي  لَ عَ  نْ اْمنُ فَ ،  اللهم إن هذه من: )ل قُ لي َ  و، ها ديث شاء  ن ينزل بأىل من إينبغي له إذا وصل  (الرابع)

 كل صالة  ،اء العش املغرب و العصر و أن يصلي هبا الظهر و و،  ت هباله أن يبي ن  سَ يُ  و ( .أهل طاعتك على أوليالك و
ملسافة يف الذهاب ا تِ رَ صُ ن قَ إ مالك و عند غريه سنة   و ي  املك   واءً القصر جلميع احلجاج س و. املغرب  إال يف وقتها قصراً 

رجع من  ِوي  نَ مِ كَ ،ه لبلد هالرباعية دال رجوع متَ  أَ إال  و هبغري بلد كمن النس على احلاج عمل   يَ قِ الرجوع ما بَ  يف لحج ول
الك عن أهل مكة  ل مئس أفإنه ال يقصر ألن رمي اجلمار الباقي عليه إمنا هو يف حمله ففي املوط َن مِ مكة بعد اإلفاضة لِ 

بعرفه أربع  العصر صلي الظهر ويُ ج إن كان من أهل مكة أا مري احلأكيف ب و أربع ؟ .أم  انِ تَ كعَ أََر  ةهم بعرف كيف صالت
هما  ب او ما أقام من صلي أهل مكة بعرفة ويُ  : فقال مالك؟ . أهل مكة يف إقامتهم  ةوكيف صال ؟ . ركعتني أو ركعات  

بعرفة  إذا كان من أهل مكة قصر الصالة ج أيضاً ا أمري احل و: قال . ىل مكة إركعتني ركعتني يقصرون الصالة دىت يرجعوا 
ها  ب مقيماً  ةبعرف ساكناً  إن كان أدد   و  ،من ب ةالصال م  تِ ها فإن ذلك يُ  ب مقيماً  من ب ساكناً  إن كان أدد   و  ،نم أيام و

ه عن هشام بن عروة مبا روا أهالقصر املذكور يف موط ةِ ي  ن   سُ استدل مالك لقوله بِ  و   .ها  . ها أيضاً  ب ةالصال م  تِ فإن ذلك يُ 
أن  و، ركعتني  من ها بصال بكر  ان أبأ و، ركعتني  نم الصالة الرباعية ب ىوسلم صلأن رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن أبيه 

 ءببنا ده :قال شار  . دُ عْ ا ب َ هَ م   تَ أَ مث  هرتامإ ركعتني شطر نم با هن عثمان صالأ و، ركعتني  من ها بعمر بن اخلطاب صال
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لقصر سنة ن ا: )إنه خطب فقال ه أرواه البيهقي عن ما هسبب و . من إمارته خربعد الشطر اآل: ي . أ على الضم (بعد)

 و ا( .و نفخفت أن يست -عجمةمُ  ال و ءبفتح الطا- امغَ لكن ددث طَ  و، صادبيه  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و
 لَ و  أَ  تكم عامَ ذ رأيمن -الرباعية أي :-ا هَ ي ْ ل  صَ يا أمري املؤمنني مازلت أُ )  :من عرابيا ناداه بأن : ألبيهقي عن ابن جريج ل

. هم مسافرين  الرباعية لكون واما قصر  أصحابه إن ادتجوا بأن النيب و و، لمة يف ذلك غريه من األ خالف مالكاً  و. (ركعتني
 إماماً  -مهأي : ب -للناس  ىأن عمر بن اخلطاب صل هيبَ ما رواه مالك يف املوطأ عن زيد بن أسلم عن أُ  ب هو مدفوع   و
 كون  فسُ  بفتح   ( .ر  فْ قوم سَ  صالتكم فإنا وام   تِ أ يا أهل مكة: )قال  -من الصالة مَ ل  سَ : أي -ما انصرف فل، مكة ركعتني  ب
 هُ نَ ي   ب َ مام لَ  تهم اإللو كان يلزم و: ي أ يئاً .نه قال هلم شا أم يبلغن ل و، ركعتني  نم عمر الرباعية ب ىمث صل . مجع مسافر :

   .ه. ا يف مكة  هُ نَ ي   هلم كما ب َ 
ىل إذاهب السار هو اجلبل الذي على ي و )ثُ بَ رْي(دىت تطلع الشمس على  ر(س  حَ  مُ  نَ طْ بَ )اوز ينبغي له أن ال جيُ  (اخلامس)

ة يف احلرم جبل ومن اجلبال املبارك: قال القطيب يف تاريه  .أمامه قليالً  مسجد اخليف و لقاءتإىل عرفات من مجرة العقبة 
مساعيل عليه إسيدنا  به يَ دِ عليه الكبش الذي فُ  طَ بِ هْ هو الذي أُ  و  ،ىل عرفات يف منإذاهب السار هو على ي و )ثُ بَ رْي ( ،
 (الرليس البطاح على منسك الشيخ حممد صال)يف  و   .ه ا. فيه الدعاء  ابُ جَ تَ سْ يُ  و:  (هكمناس)قال اللقاين يف . السالم 

 نَ فِ دُ  (ليْ ذَ هُ )من  رجل   مسإب يَ م   سُ ، نه أعالها وأطوهلا أل ِة()ثُ بَ ي ُْر األْثربَِ  ىسميُ  )ثُ بَ رْي (جبل  -منأي : -ها في و:  هنص ام
الواقع يف  )ثُ بَ رْي ( هذا غريأن )ثُ بَ ي َْر( من  هغري  طاب على منسك خليل عن الفاسي وىل ما نقله احلإهو يشري  و   .ه. ا  فيه

بل ال يدفعون دىت يرون الشمس عليه وهو ج و . ما نغري(يك بَ رْي ث ُ  أشرق)من مزدلفة  اأن يدفعو  واقول اجلاهلية إذا أراد
   .ها  . 1باملزدلفة

هو اجلبل  و، ة بعرف موضع   : مهملة   ء  را ها و إسكان وأكسر امليم  ون وبفتح الن   (ةرَ مِ  نَ )ي له إذا وصل اىل ينبغ (السادس)
شرح ) قال احملب يف و. قله الفاسي عن احملب الطربي ن كما  . زمنيأمني الداخل من امل نصاب احلرم على يأالذي عليه 

حتت  و .زمي عرفة تريد الوقوف أنصاب احلرم على ميينك إذا خرجت من مأهي موضع عند اجلبل الذي عليه :  (التنبيه
ىل املوقف إ النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينزل فيه يوم عرفة دىت يروح وا أنذكر  أو مخسةرع ذأربعة ا هولط مرة غار  ن جبل 

قال  و.  ةهي موضع قريب من عرف: غريه  قال البغوي و و اً .ذراع عشر ىددإو  لفا ذراع  أ ةىل مسجد عرفإمن الغار  و، 
ينزل  ستحب لإلمام أنيُ : وقال سند    .ه . ا ها ليست منها كما عليه األكثر املشهور أن و، هي من عرفة : ابن الصباغ 

البناين على )يف  و( . احلطاب على منسك خليل)ذلك لغريه كما يف  يضاً أيستحب  و،  من عرفات هي موضع   بنمرة و
ال  و، لم س برسول اهلل صلى اهلل عليه و اقتداءً  م   ها ثَ  حنوها ضرب كان له خيمة و  نْ مَ  و:  (منسك الشيخ يىي احلطاب

بغي له وإذا ين( السابع)   .ه ا. جمموعتني  العصر بعد صالة الظهر و و، يف وقت الوقوف بعد الزوال  الإيدخل عرفات 
                                                             

يف اإليضاح  هولعرتاض على قفاندفع اإل: قال ابن دجر . ا مه إليها فيوجد ب متد من من ي :  قال النووي أي ( :وهو جبل باملزدلفة: )قوله  1
ن أزماننا ب هلى خالفباإلمجاع ع:  نه باملزدلفة أوالً أ هبقوله يف غري  ( ...إخلهو جبل معروف هناك و بري  ثالشمس يوم عرفة على  تفإذا طلع: )

ا يف اجلهة املذكورة متصاهلا ذلك فال يبعد همسا بكل منهما جبالً  نأيستفاد منه فيس هو املراد قبل يسمى بذلك لكن ل مزدلفة جبالً  مبزدلفة بأن ب
   . مؤلف .ه. ا  فافهم هلما
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قلع أو من قتل الدواب  خوفاً  ق  فْ رِ يده على جسده بِ  ر  مِ  ن يُ أب خفيفاً  اً كَ ل  دَ على الراجح تَ  كُ ل  دَ تَ ي َ  حتقق الزوال أن يغتسل و

براهيم مسجد إ) و، النون ب (ةَ نَ رَ مسجد عُ : ) يقال له  و، مرة  مث يتوجه إىل مسجد ن، من الشعر أو إخراج الوسخ  شيء  
 يقطع التلبية فال يليب مث، ىل رواح مصلى عرفة إ يب  لَ يستمر ي ُ  و.  (ى عرفةل  صَ مُ ) و،  (السالم فضل الصالة وأاخلليل عليه 

 ب الشافعي ومذه اختاره اللخمي و و، ىل مجرة العقبة إنه يليب ألقول ابن اجلالب  بعد ذلك على مشهور املذهب خالفاً 
  .ىل منإ ةلفأردف الفضل من املزد و ، النيب صلى اهلل عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إىل مزدلفةأن  نيفة حلديثأيب د

الزوال يستمر  درم بعرفة بعد، َمْن أ نعم . مسلم خرجه البخاري وأ ( .فلم يزل يليب دىت رمى مجرة العقبة: )فكالمها قال 
ىل إناس فيهما يفعلونه اليعلم  و، تني جيلس بينهما لبعد الزوال ال مخطبِت اإلمامث يضر . مرة العقبة بال خالف جل يبيل

 قصراً  وافق يوم مجعة   لو مث يصلي معه الظهر و، لظهر ل تهن املؤذن وإقاماأذ َشرََع يف اخلطبة يكونإذا ، و  من اليوم الثاين ب
إمنا يستحب  و ،ال يقصرون  فإهنم جيمعون معه و، عرفة أهل  إال مجعاً  و مث يصلي معه قصراً ، يقام للعصر  مث يؤذن و ،

 و : بقال ابن احلاج ه .قصر يف ردل مجع و الإ و ، جيمعهما و ن كان يقصر الصالتنيإ مني مع اإلماتله دضور الصال
 (.اه .م مجع بينهماماالصالة مع اإل هكان ابن عمر رضي اهلل عنهما اذا فاتت و: )يف البخاري  واً .قصر  و اً ملنفرد مجعايصليها 

عند  فضل الوقوفاألأن  إال، عرفة كلها موقف ، و ىل املوقف إالناس  و مينبغي له بعدما ذكر ان يروح اإلما (الثامن)
 اً نا خالفهذا ما عليه العلماء عند و، السالم عندها  عليه الصالة و هوقوفل بسوطة أسفل جبل الرمحةاملالكبار  اتالصخر 

 و، دي اهلل تعاىل ن يتذكر بوقوفه وقوفه بني يأستحب يُ  و. من عرفة فضيلة  ليس ملوضع   و: ث قال دي هخلليل يف مناسك
ناس يف ذلك اليوم ال الح و، سلم  القضاء بشفاعة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وفصل نتظار أهل احملشر إبانتظار الغروب 

 أن ال يزال و. ه همنهم من ميشي على وج و،  ناً اكبُر  و ةً داهلم يوم القيامة من احلشر مشا عاجز   و ماش   من راكب و
 و . خرجه الرتمذيأ ( .أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: )حلديث . إىل الغروب  داعياً  متضرعاً  لقبلةل مستقبالً  أً توضم طاهراً 

ى إجابة رجتُ  عميف مثل ذلك اجل و، يف مثل ذلك اليوم  و،  مثل تلك البقعة يف ذ، إن أعظم آداب الوقوف الدعاء أل
 إله إال اهلل ال: )به يف يوم عرفة الدعاء املاثور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو هذا  ىدعأوىل ما يُ  و،  1الدعاء

 . شيء قدير هو على كل بيده اخلري و، ميوت  ال هو دي   و تُ يْ ميُِ  و يْ يِ يُْ ، له احلمد  له امللك و ، ودده ال شريك له
اللهم ريب لك ، ري ر يل أمس  يَ  و، اللهم اشرح يل صدري  ، يف بصري نوراً  و،  يف مسعي نوراً  و،  يف قليب نوراً اللهم اجعل 

اللهم ،  متايب ليكإ و ، َمآيبإليك  و ، وممايت حمياي  نسكي و اللهم لك صاليت و، مما نقول  خرياً  و، احلمد كما نقول 
شر  و،  يف الليل جُ لِ اللهم إين أعوذ بك من شر ما يَ ، عذاب القرب  و، األمر  اتِ تَ شَ  و، إين اعوذ بك من وساوس الصدر 

ة أفج و، عافيتك  لِ و  عوذ بك من حتََ أاللهم إين ، ق الدهر لاو من شر ب و، الرياح  ْت بهب  من شر ما هَ  و، يف النهار  جُ لِ ما يَ 
 عليه نزول  أشرف م و، يا خري مقصود   ،وىلاألُ  ة ويل يف اآلخر اغفر  و ى ،داهلاللهم أهدين ب، مجيع سخطك  و، نقمتك 

                                                             
عن عطاء : بان الشيخ ابن د يبأل (الثواب)ففي كتاب  ه ،ال سيما إذا قدم قراءة الفاحتة على دعال و: قلت  ( :ترجى إجابة الدعاء) ه :قول 1

به عمل  هذا أصل يف اجلملة ملا جرى و: قال ابن محدون ( . ا ه  . ن شاء اهللإ ىضَ قْ مها ت ُ تفاحتة الكتاب دىت وذ أقر اردت داجة فأذا إ: )قال 
ب لعمل كذا املثاين تعقفيما جرى به ا شبيهاً تقال يف العمليات . ها من تقدمي قراءة فاحتة الكتاب على أدعيتهم  مغارب الناس يف مشارق األرض و

 ؤلف .م   .ه . ا (بن عاشراعلى نظم  ةداشيته على صغري ميار )كما يف   . رفعك األيدي بأثر الصلوات املعقبات مع
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اللهم يا ،  بيتك يا أردم الرامحني اجِ ج  دُ  و كَ لقِ من خَ  ي أدداً ْعطِ ما ت ُ  فضلَ أ ةَ ي  شِ عطين العَ ، أما لديه  ول  ئأكرم مس و، 

لونك أيس ،اللغات  وبِ رُ ضُ إليك األصوات بِ  تْ ج  ضَ ، السموات  فاطر األرضني و و، منزل الربكات  و، رفيع الدرجات 
 و، رى مكاين ت و، اللهم إنك تسمع كالمي ،  أهل الدنيا يِن يَ سِ إذا نَ  ىلَ داجِت إليك أن تذكرين يف دار البِ  و، احلاجات 

رتف املع قُ فِ شْ  مُ ال لُ جِ وَ ري الجاملست غيثأنا البالس الفقري املست، من أمري  ى عليك شيء  فَ ال يَْ  و، عالين إ و ير  سِ  مُ لَ عْ ت َ 
 تْ عَ ضَ خَ  نْ مَ  ءادع، أدعوك دعاء اخلالف الضرير  و، الذليل  ذنبامل الهابتتهل إليك أب و، ك سؤال املسكني لُ أس، أ هبذنب

 اً رؤف ، و ُكْن يب  اً اللهم ال جتعلين بدعالك شقي ُه ،فُ أَن ْ  كَ لَ  ِغمَ رَ  و،  هُ د  لك خَ  َذل   و، ه تُ رَ ب ْ فاضت لك عَ  و، ه تُ بَ ق َ لك رَ 
املعاصي  تِ سَ رَ خْ أَ إهلي ،  لنفسي م  فإين اللِ  هُ سَ فْ إليك ن َ  حَ دَ مَ  نْ إهلي لست مم  ،  نْي طِ عْ مُ  أكرم ال و، يا خري املسئولني   رديماً 

ال لالعتذار  و ،  عندك جاهاً يل قِ بْ أن ذنويب مل ت ُ  مُ لَ عْ إهلي إين أَ ، األمل  الإ ال شفيع   و،  من عمل   فما يل وسيلة  ، لساين 
كل   تْ عَ سِ وَ  كَ تُ محَْ رَ ، أن تبلغين  رمحتك فإن رمحتك أهل   غَ لُ ب ْ أن أَ  أهالً  نْ كُ م أَ  إهلي إن ل، كرم األكرمني ألكنك  و ، وجهاً 
 و نتَ أ نتَ أي هلإ ،رها يا كرمي اغفِ ، فيف جنب عفوك  فهي صغار  ظَاَماً عِ  إن كانت  ويب وْ ن ُ ن ذُ أ يهل، إ أنا شيء   و،  شيء  

 ؟ ، يفزع املذنبون نْ ىل مَ إف كَ تِ اعَ طَ  أهلَ  إهلي إن كنت ال تردم إال، ىل املغفرة إ ادُ نت العو  أ و، الذنوب ب ادُ أنا العو  ، أنا أنا 
، عفوك عين  مَ رَ كْ أَ  و،  ي  لَ عَ  كَ تَ ج  دُ عظم أفسبحانك ما ،  إىل معصيتك قصداً  تُ هْ ج  وَ ت َ  و ، عمداً  كَ تَ اعَ طَ  تُ بْ ن  إهلي جتََ 

 يا خري من دعاهُ ، محني ايل يا أردم الر  تَ رْ فَ غَ  الإعين  اكَ نَ غِ  و، فقري إليك  و،  ِِت ج  اع دُ طقناو  ، ي  لَ عَ  َتكَ ج  فبوجوب دُ 
إليك فاغفر يل مجيع  لُ س  وَ ت َ ، أَ السالم  فضل الصالة وأعليه  حممد   ةِ م  ذِ بِ  و، اإلسالم  ةِ مَ رْ ِحُ  ، راج   اهُ جَ من رَ  أفضلَ  و ، داع  

إهلي دعوتك بالدعاء  ، تُ يْ ن   مَ  رجالي فيما تَ  قْ ق  دَ  و  ما سألتُ  بْ هَ  و،  لجاحلوا ي هذا مقضي  فِ قِ وْ مَ  نْ مِ  يِن فْ رِ صْ ا و، ذنويب 
 ني  كِ تَ سْ مُ ، ه ل  ذُ لك بِ  ع  اشِ خَ ،  هبِ نْ ذَ لك بِ  ر  قِ مُ  بعبد  العشية  نت صانع  أإهلي ما  ، هُ يْ نِ تَ ف ْ ر   الرجاء الذي عَ يِن مْ رِ فال حتَْ  هُ يْ نِ تَ مْ ل  الذي عَ 

إليك  طالب   ه ، العفو عنإليك يف تهل  ُمبه لمِ لك من ظُ  مستغفر  ، فه رتاقاإليك من  تالب   ه ،إليك من عمل ع  ر  ضَ تَ مُ  ِه ،مِ رْ جِبُ 
 و، محتك يفوز رب فمن أدسن  ، كل مؤمن    َويل   و،  كل دي    أ جلفيا م، لك يف موقفه مع كثرة ذنوبه  راج   ه ،جليف كل دوا

 و، ا نَ ضْ ر  عَ ت َ  كإلدسان و، ا نَ ب ْ لَ عندك طَ  و، لنا إياك أم   و، ا نَ نَْ أَ  كَ الِ نَ فِ بِ و اللهم إليك خرجنا ، لك يه تهئمن أساء فبخطي
الصامتني  يعلم ضمالر و، يا من ميلك دوالج الساللني ، نا جلبيتك احلرام دج و، شفقنا أعذابك  نْ مِ  و، رمحتك رجونا 

يا من  ى ،رشيُ  ال داجب   و ى ،تؤ ي من ليس له وزير  ا ي و شى ،يُ  ق  ا من ليس له خالي و ى ،دعمن ليس معه رب يُ  يا، 
 ىرَ قِ  لكل ضيف   إنك جعلت ، إدساناً  و الً ض  فَ على كثرة احلوالج إال ت َ  و ، جوداً  و اً مَ ر  كَ تَ  إالالسؤال  رِ ر  كَ ال يزداد على تَ 

 لكل داع   و ، ية  عط لكل سالل   و ، كرامة    لكل زالر   و ، جالزة   فد  م لكل و الله ، ا منك اجلنةانَ رَ قِ  لجعاف كَ افُ يَ ضْ أَ حنن  و، 
هدنا هذه اش و ،هذه املشاعر للعظام  ا بنَ فْ ق َ وَ  و، ىل بيتك احلرام إقد وفدنا  و و  ،إليك عف ل  س  وَ ت َ لكل مُ  و ة  ،إليك زلف

 تَ رْ هَ ظْ أَ  و َك ،مِ عَ نِ  عِ ابُ تَ تَ س بِ نفُ األ تِ ن  اْطَمأَ دىت  مُ عَ الن    تَ عْ اب َ إهلنا تَ ، رجاءنا  بْ ي  ا عندك فال وذَُ مَ  لِ  املشاهد الكرام رجاءً 
اآليات دىت  أظهرتَ  و ، بالتقصري عن دقك كَ ؤُ ولياأ رتفاعن دىت نامل تظاهر  و،  ِحُج ِتكَ  تُ امِ وَ الص   تِ قَ طَ الصرب دىت نَ 

 ذاإ ، كَ تِ مَ ظَ عَ لِ  هالوجو  تِ نَ عَ  و َك ،تِ ز  عِ لِ  دىت خضع كل شيء   كَ تِ رَ دْ قُ بِ  رتقهو  ، كَ تِ ل  دِ أَ بِ  رضوناأل السموات و تصحأف
 ، تَ بْ جَ ا أَ نَ وْ عَ إذا دَ  و َت ،رْ فَ غَ ا ذنبو أإذا  و،  تَ رْ ت َ وا سَ صَ إذا عَ  و ، تَ لْ بِ قَ  و تَ لْ ض  فَ دسنوا ت َ أإذا  و، عبادك دلمت  اءَ سأَ 
خامت النبيني  مد  حملإنك قلت يف كتابك املبني  ، إهليا عنك دعوت نَ ي ْ ل  إذا وَ  و َت ،قبلنا إليك قربأإذا  و ، ا مسعتَ نَ ي ْ ادَ إذا ن و
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ا نشهد ن  إ و، عد اجلحود اك عنهم اإلقرار بكلمة التوديد بضر أف.  {ُقل ل ل ِذيَن َكَفُروا ِإن يَنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُم م ا َقْد َسَلفَ }: 
 صَ قَ أَن ْ ل دظنا منك ال جتع و، إلجرام اغفر لنا هبذه الشهادة سوالف اف ،بالرسالة خملصني  حملمد   و ، لك بالوددانية خمبتني

 أنت أوىل حنن عبيدك و و، ماننا  يأ تْ كَ لَ مَ  ماِق تْ عِ قرب إليك بِ الت تَ بْ بَ دْ إهلنا إنك أَ  ، من دخل يف اإلسالم من دظ  
 نْ م  ا بالعفو عَ نَ ت َ يْ ص  وَ  و، ا نَ ي ْ لَ عَ  قْ د  صَ تَ ف َ  لِ و  طَ ت  الب ق  دَ أَ ت نأ و، نا لق على فقراتصد  ننت أمرتنا أن أ و ، انَ قْ تِ عْ أَ فَ  لِ ض  فَ ت   الب

 ا يف الدنيا دسنةً نَ تِ آا ربن، أنت موالنا ، ارمحنا  ربنا اغفر لنا و، عنا  بالكرم فاعفُ  ق  دَ أَ نت أ سنا وا أنفُ نَ مْ لَ قد ظَ  و، ا نَ مَ لَ ظَ 
 شغله شأن  يا من ال ي: )ن يقول أهو  اخلضر عليه السالم و ءر من دعاثِ كْ ليُ  و ( .ا عذاب النارنَ قِ  و ، دسنةً  ةخر يف اآل و ،

، تلف عليه اللغات ال وذ و ، املسالل هال تغلط نْ مَ  يا، صوات عليه األ هُ بِ تَ شْ ال تَ  و ، عن مسع   ال يشغله مسع   و أن ،ش عن
 و، له  مبا بدا ليدعُ  و( . كدالوة مغفرت ا برد عفوك ونَ ق ْ ذِ ، أالساللني  ةسألم هُ رُ جِ ضْ ال يُ  و،  نْي ح  لِ مُ  ال احُ حلَْ إِ  هُ مُ ربِْ ي ُ  ال نْ مَ  يا

تعاىل ال  إن اهلل سبحانه وف، ليعظم املسألة  و، الدعاء  يف ح  لِ ليُ  و ، واملؤمنات جلميع املؤمنني  لوالديه و ليستغفر لنفسه و
 : قال رجل   : وقال بكر املزين ( .من أجلي عَ مْ اجلَ  د  رُ ت َ  اللهم ال) : هو بعرفه قال مطرف بن عبد اهلل و ء .شي همظيتعا

للتقصري  اف إظهار  عرت ال شك أن مثل هذا اإل و م( .ين كنت فيهأهلم لوال  رَ فِ هم قد غُ  أن تُ نْ ن َ إىل أهل عرفات ظَ  تُ رْ ظَ ا نَ م  لَ )
ال  و: قالوا  . ددكم اجلنة بعملهأخل لن يد: )ففي احلديث ، ظن باهلل النايف دسن فال يُ ، عتماد على العمل عدم اإل و، 

بإطالق النصوص  اً خذأاملعتمد  أن نايف ما تقدم منفال يُ  ( . اهلل برمحتهين دَ م  غَ ت َ ال أنا إال أن ي َ  و: قال ؟ . أنت يا رسول اهلل 
من  عظم الناس ذنباً أ) : ما جاء يف احلديث و،  اتِ عَ بِ ت  الكبالرها دىت  جلميع الذنوب صغالرها و ر  ف  كَ أن احلج املربور مُ 

 و ةبالصال هينبغي له أن يبدأ دعاء و. هذا  مْ هَ فَاف ْ  ب  لُ  على ذيى فكما ال ي  ( .ن اهلل ال يغفر لهأظن  و ةَ وقف بعرف
على النيب صلى  ل  صَ يُ لإذا دعا أددكم فَ : )قول ابن عباس رضي اهلل عنهما ل . السالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

( يرد بعضه دعالك و من أن يقبل بعض مُ رَ كْ اهلل تعاىل أَ  و ة  ،فإن الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم مقبول ، عليه وسلماهلل 
الة عليك فإهنا الص إال مردوداً  و ن من األدعية مقبوالً : )إيف احلديث أن جربيل قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  و .

لسالم كما مر أن ا عليه الصالة و ظهلفاأالقرآن من  ظلفاأمبا جرى جمرى  ُدعاؤه كوني كما يمث ينبغ ة ( .غري مردود مقبولة  
اْهِدنَا الص رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاَط ال ِذيَن }: على قوله تعاىل  1هلاالشتمابألفاظ القرآن بأن يقرأ الفاحتة  أوالً  يكون مفتتحاً 

                                                             
: عن عطاء قال : دبان  الشيخ ابن يبأل (الثواب)يف كتاب و ملا  ( :..إخلاْهِدنَا الص رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ }: هلا على قوله تعاىل شتماال: )قوله  1
 : تفسري ابن كثري يف بل( . و قد اشتهر : )فاحتة الكتاب ملا قرأت له( . ن شاء اهللإ ىضَ قْ مها ت ُ تفاحتة الكتاب دىت وذ أقر ااجة فردت دأذا )إ
سعيد بن منصور  عنه رواه أيضاً  و   .ه ا ( .من كل سم فاحتة الكتاب شفاء  : ) اً ملا رواه الدارمي عن أيب سعيد مرفوع (الشفاء)لفاحتة لقال ي و
عن عبدامللك بن  ب أيضاً الشعيف رواه البيهقي  عن أيب هريرة و و هأبو الشيخ ابن دبان يف الثواب عن شعب والكذا البيهقي يف  و هنن سيف

األمراض  عاصي وامل اجلهل و ءمن ادوا: أي : قال املناوي يف كبريه . كما يف جامع السيوطي الصغري   ( .من كل داء شفاء  : )بلفظ  عمري مرسالً 
هي اهلداية  نعم كلها ولا سؤال جمامع التوكل عليه و ستعانة به واإل ليه وإتفويض األمر  على اهلل و ءالظاهرة ملا دوته من إخالص العبودية والثنا

ملا فيها  . {َك َنْسَتِعنيُ اِإي اَك نَ ْعُبُد َوِإي  }: لرقية منها ا حمل و: قيل . ذلك من أعظم األدوية الشافية الكافية  تدفع النقم و  جتلب النعم وِتال
أشرف الوسالل  و ودده هي عبادة الرب اجلمع من أعلى الغايات و و الطلب و اإلفتقار ستعانة واإل و ءتجالاإل التوكل و من عموم التفويض و



- 78 - 

 

رَب  َنا   ا إِن َك أَنَت الس ِميُع اْلَعِليمُ رَب  َنا تَ َقب ْل ِمن  }: مث يقرأ . آمني  . {ِب َعَلْيِهْم َواَل الض ال نيَ أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضو 

َنا  رَب  َنا آتَِنا يف }.  {الر ِديمُ  الت  و ابُ  نتَ أَ  إِن كَ َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذر ي ِتَنا أُم ًة م ْسِلَمًة ل َك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ

نْ َيا َدَسَنةً َويف اآْلِخرَِة َدَسَنةً َوِقَنا َعَذاَب الن ارِ  َنا َصب ْرًا َوثَ ب ْت أَْقدَ }.  {الد   { اَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ رَب  َنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 أَنتَ  إِن كَ مْحًَة رَب  َنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن ل ُدنَك رَ } . ىل آخر السورةإ {...رَب  َنا اَل تُ َؤاِخْذنَا}. 

ن  َنا آَمن ا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا رَب  َنا إِ } . { ُيِْلُف اْلِميَعادَ اَل  الل هَ  ِإن  رَب  َنا إِن َك َجاِمُع الن اِس لِيَ ْوم  ال  رَْيَب ِفيِه } . {اْلَوه ابُ 

يعُ  إِن كَ َرب  َهْب يل ِمن ل ُدنَك ُذر ي ةً طَي َبةً }.  {َعَذاَب الن ارِ  َعاءِ  مسَِ  لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا يف أَْمرِنَا َوثَ ب ْت رَب  َنا اْغِفرْ } . {الد 

َذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الن ارِ }.  {ْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى ا ْعَنا }.  {رَب  َنا َما َخَلْقَت هَ  ر ب  َنا إِن  َنا مسَِ
 َعَلى   دت  َناَوعَ  َما َوآتَِنا رَب  َنا( اأْلَبْ رَارِ  َمعَ  َوتَ َوف  َنا ي َئاتَِناسَ  َعن ا وََكف رْ  ُذنُوبَ َنا لََنا فَاْغِفرْ  رَب  َناُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإْلِميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَب ُكْم َفآَمن ا 

نْ َيا َدسَ } . {اْلِميَعادَ  وُذِْلفُ  اَل  إِن كَ   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  وُذْزِنَا َواَل  ُرُسِلكَ  ِذِه الد   . {كَ َنًة َويف اآْلِخرَِة إِن ا ُهْدنَا إِلَيْ َواْكُتْب لََنا يف هَ 

َنًة ل ْلَقْوِم الظ الِِمنَي َوجَن َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْومِ } ْلَنا رَب  َنا اَل جَتَْعْلَنا ِفت ْ نَ َنا َوبَ نْيَ قَ ْوِمَنا } . {ْلَكاِفرِينَ ا َعَلى الل ِه تَ وَك  رَب  َنا افْ َتْح بَ ي ْ

نْ َيا َواآْلِخرَِة  أَنَت َولِي ي } . {بِاحلَْق  َوأَنَت َخي ُْر اْلَفاحِتِنيَ  َرب  اْجَعْليِن ُمِقيَم } . {بِالص احِلِنيَ  َأحلِْْقيِن وَ  ُمْسِلًما تَ َوف يِن يف الد 

اْرمَحُْهَما َكَما رَب  َياين  ر ب  } . {ُقوُم احلَِْسابُ يَ ْوَم ي َ  َولِْلُمْؤِمِننيَ  َوِلَوالَِدي   يل  اْغِفرْ  رَب  َنا ُدَعاءِ  َوتَ َقب لْ  رَب  َناالص اَلِة َوِمن ُذر ي ِِت 

رَب  َنا آتَِنا ِمن } . {ر ب  َأْدِخْليِن ُمْدَخَل ِصْدق  َوَأْخرِْجيِن خُمْرََج ِصْدق  َواْجَعل يل  ِمن ل ُدنَك ُسْلطَانًا ن ِصريًا} . {َصِغريًا

َرب  اْشرَْح يل َصْدرِي َوَيس ْر يل } . {َذْرين فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ُْر اْلَوارِِثنيَ َرب  اَل تَ } . {ل ُدنَك َرمْحًَة َوَهي ْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا

ُر اْلُمنزِِلنيَ ر ب  أَنزِْليِن ُمنَزاًل } . {ر ب  زِْدين ِعْلًما } . {أَْمرِي  َواْدُلْل ُعْقَدًة م ن ل َساين  يَ ْفَقُهوا قَ ْويل   { م َبارًَكا َوأَنَت َخي ْ

َياِطنِي َوَأُعوُذ ِبَك َرب  } . {َرب  َفاَل جَتَْعْليِن يف اْلَقْوِم الظ الِِمنيَ } . ربنا } . { َأن َيُْضُرونِ ر ب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَزَاِت الش 

ي اتَِنا قُ ر َة َأْعنُي  َوُذر  رَب  َنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا } . {اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاهبا كان غراما إهنا ساءت مستقرا ومقاما

َساَن ِصْدق  يف اآْلِخرِيَن َواْجَعْليِن َواْجَعل يل  لِ } . {َرب  َهْب يل ُدْكًما َوَأحلِْْقيِن بِالص احِلِنيَ } . {َواْجَعْلَنا لِْلُمت ِقنَي ِإَماًما

                                                             
بفاحتة  أقر اا أردت داجة فإذ: )الشيخ عن عطاء  يبأل (الثواب)فمن مث جاء يف كتاب . على عبادته ما ليس يف غريها  هستعانة بمن اإل و

اس يف هذا أصل يف اجلملة ملا جرى به عمل الن و: قال ابن محدون  . من حملني هكالم    .ه ا . الكتاب دىت وذتمها تقضى إن شاء اهلل تعاىل
ا املثاين تعقب املعقبات مل كذفيما جرى به الع شبيهاً تقال يف العمليات . ها من تقدمي قراءة فاحتة الكتاب على أدعيتهم  مغارب مشارق األرض و

 ؤلف .م   .ه . ابن عاشر اعلى نظم  ةكما يف داشيته على صغري ميار   . رفعك األيدي بأثر الصلوات مع
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َعثُوَن يَ ْوَم اَل يَنفَ ِمن َورَثَِة َجن ِة الن ِعيِم َواْغِفْر أِلَيب إِن هُ َكاَن مِ  ُع َمال  َواَل بَ ُنوَن ِإال  َمْن أََتى الل َه ِبَقْلب  َن الض ال نَي  َواَل وُذِْزين يَ ْوَم يُ ب ْ

اُه َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ضَ َرب  أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ِِت أَنْ َعْمَت َعَلي  َوَعَلى  َوالَِدي  َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ رْ } . {َسِليم  

 . { ريًا ل ْلُمْجرِِمنيَ ظَهِ  َأُكونَ  فَ َلنْ  َعَلي   أَنْ َعْمتَ  مبَا َرب  } . {َرب  ِإين  ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر يل  } . {ِعَباِدَك الص احِلِنيَ 

ي  َوَعَلى  َوالَِدي  َوَأْن أَْعَمَل أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك ال ِِت أَنْ َعْمَت َعلَ  َرب  } . {َرب  ِإين  لَِما أَنزَْلَت ِإيَل  ِمْن َخرْي  َفِقري  }

ْخَوانَِنا ال ذِ رَ } . {اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوِإين   إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ِإين  َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح يل يف ُذر ي ِِت    يَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِميَانِ ب  َنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ ر ب  َنا َعَلْيَك تَ وَك  } . {َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ ل ل ِذيَن آَمُنوا رَب  َنا إِن َك َرُءوف  ر ِديم   ا رَب  نَ } . {ْلَنا َوإِلَْيَك أَنَ ب ْ

َنًة ل ل ِذيَن َكَفُرو   ء  َشيْ  ُكل   َعَلى   إِن كَ َنا أمتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا رَب   } . {احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  أَنتَ  إِن كَ ا َواْغِفْر لََنا رَب  َنا اَل جَتَْعْلَنا ِفت ْ

مث يقرأ  . { َتزِِد الظ الِِمنَي ِإال  تَ َبارًاِت َواَل ر ب  اْغِفْر يل َوِلَوالَِدي  َولَِمن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنا} . {َقِدير  
 إله إال اهلل ال) : ار من قولثكإل استحب يُ  و. ىل آخر ما تقدم ...(  إاللهم لك احلمد كالذي نقول: )مث يقول ، املعوذتني 

نهما ن ابن عمر رضي اهلل عخرجه الرتمذي عأا مَ  لِ  ( .هو على كل شيء قدير له احلمد و له امللك و، ودده ال شريك له 
ال إله إال  : ليالنبيون من قب نا وألته خري ما قُ  و، يوم عرفة دعاء خري الدعاء : )نه قال أسلم  عن النيب صلى اهلل عليه و

لصغري كما يف اجلامع ار( .قدي هو على كل شيء   و يتُ مِ  يُ  ي ويِ يُْ ، له احلمد  لك ومُ  له ال ، اهلل ودده ال شريك له
خص به ذلك  دعاء   :أي  (الالم)جيوز أن تكون مبعن  ( .ري الدعاء: )خاإلضافة يف قوله : قال املناوي يف كبريه  .يوطي سلل

حلصول و وصلة  لثوابل اً لبجا ها شارك الذكر الدعاء يف كونم   نه لأل ه ثناءً كون مع ه دعاءً امس   و. الطييب  هُ رَ كَ ذَ . اليوم 
 فهو بيان   .النبيون من قبلي  نا وأ هما دعوت ب: ي أ ( .لتخري ما قُ  و) ه :قول و: ل الطييب قا ه .املطلوب صار كأنه من

الصالة على النيب  ر مناكثاإل  يضاً أستحب يُ  و ه .املراد نقله من   .ه ا. ما يشمل املرسلني  (النبينيب  )الظاهر أنه أراد ، و له 
 و ( .صالة أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي  : )لى اهلل عليه وسلم قوله ص منصلى اهلل عليه وسلم ملا رواه الرتمذي 

 عليه وسلم يف دديث أن جربيل قال لرسول اهلل صلى اهلل ر  ملا مَ  ة  غري مردود ة  سلم مقبول ن الصالة عليه صلى اهلل عليه وأل
لى اهلل الطرباين يف األوسط عنه ص ىرو  و ة ( .ردودغري م الصالة عليك فإهنا مقبولة   مردودا إال و ن من األدعية مقبوالً : )إ

. و  رية  اآلثار يف ذلك كث األداديث و و ( .على آله و ى على حممد  دىت يصل   حمجوب   كل دعاء  ) : نه قالأعليه وسلم 
 إذشكل بأنه مُ  ضرتاعا فال.  ب  يْ من غري رَ  ةً مقبول ميان وجد دسناُتا قطعاً له باإلَم تِ معن القطع بقبوهلا أن الشخص إذا خُ 

 ىرو  و. سك احلطاب نكما يف البناين على م.سلم حسن اخلامته  ي عليه صلى اهلل عليه ول  صَ مُ لل ِطعَ طع بقبوهلا لقُ لو قُ 
يقف عشية  لم  ن مسما مِ : )سلم  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و: البيهقي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال 

هو على كل  و، احلمد  له له امللك و، ال إله إال اهلل ودده ال شريك له ) : مث يقول هتقبل القبلة بوجهيسفعرفة باملوقف 
ل آعلى  و اللهم صل على سيدنا حممد  : )مث يقول ، مرة  . مالة {ُقْل ُهَو الل هُ َأَدد  }: مث يقرأ  ، مرةة لام ( .شيء قدير

قال اهلل  إال مرة   ةلام ( .علينا معهم و جميد   ل سيدنا إبراهيم إنك محيد  آعلى  كما صليت على سيدنا إبراهيم و  سيدنا حممد  
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اشهدوا ماللكِت ، ي يلى نب  ع ىصل و علي   أثن  ويِن مَ ظ  عَ  ين ورَ كب     ويِن لَ هل    ويِن حَ ب  سَ ؟ عبدي هذا  اءجز ام، يا ماللكِت : )

هذا مت غريب : قال البيهقي  و ( .يف أهل املوقف هُ تُ عْ ف  شَ لَ ين عبدي هذا لو سأل و ِه ،سِ فْ يف ن َ  هُ تُ عْ و شف  ه ، ين قد غفرت لأ
عذر  بدابتهكون أن ي إالالسالم  عليه الصالة و هأفضل لفعل الوقوف راكباً  و. ىل الوضع إ بُ سَ نْ سناده من ي ُ إليس يف  و، 
فضل الوقوف على األ وه . علي َتِقفُ  َمرُْكوبَاً جتد جتلس املرأة إذا مل  و ، لتعب   ال جيلس إال و، لوس القيام أفضل من اجل و. 

 : ديث أيب داود  صومه للحاج حل هُ رَ كْ يُ  و . ىل الغروب لغري عذرإمن الزوال  ةَ يوم عرف لُ ل  ظَ ت  الكره يُ  و، يف الشمس  طهارة  
 جَ رَ خْ أَ  و . نبغي صومهفال ي ( .ةألهل عرف ن يوم عرفة عيد  أل ةفَ رَ عَ سلم عن صيام يوم عرفة بِ  هى النيب صلى اهلل عليه و ن)

 أيضاً  و . (أيام من عيدنا أهل اإلسالم يوم النحر و يوم عرفة و: )نه قال أسلم  أصحاب السنن عن النيب صلى اهلل عليه و
ن طريق خرج البخاري يف صحيحه مأفقد . عثمان  كذا عمر و و ه ،في اً رَ طِ فْ سلم كان مُ  نه صلي اهلل عليه وأ ح  صَ قد 
صلى اهلل عليه  رسول اهلل امصي يفعندها يوم عرفة ا وْ ارَ تَ مَ  ن ناساً أعن أم الفضل بنت احلارث : مام مالك رضي اهلل عنه اإل
على بعريه  اقف  هو و  و إليه بقدح لنب   تْ لَ سَ رْ أَ فَ  ( .ملصابليس : )قال بعضهم  و ( .صالم و: )هفقال بعضهم ، سلم  و

ا مَ  ب  إذ رُ ، لوبة فيه جتهاد يف األعمال املطعلى اإلُه لِيَ ْقَوى رُ طْ ستحب له فِ يُ  و، فة للحاج كره صوم يوم عر كما يُ و   . فشربه
 هلتقوية جسم هِ رِ طْ فِ داجة شديدة لِ  يوم الثامن ألن باحلاج  ال صوم هُ رَ ُيكْ  كذلك،  عن العمل أو يقصر عن بعضه  فُ عِ ضْ يُ  صيام  

 مسلم و ث أمحد وديحلستحب له صوم يوم عرفة يُ فما غري احلاج أ و.  من ىلإرديله من مكة  أُهَبةِ يف أخذه يف  هنشاط و
 السنة الِت قبله و رَ ف  كَ صوم يوم عرفة إين أدتسب على اهلل أن يُ ) اً :عن أيب قتادة األنصاري رضي اهلل عنه مرفوع أيب داود

 ن اهلل يفظه أن يذنبأ ملعنا و. الِت بعدها  ها وصغالر ذنوب صادبه يف السنة الِت هو في رُ ف  كَ يعين يُ  ( .السنة الِت بعده
. العبادات  من ء  ذلك ال يوجد مثله يف شي و:  (العدة)قال صادب .  اه يعطيه من الثواب ما يكون كفارة لذنوبأو فيها 

غري ل هاب صوممثل يوم عرفة يوم الرتوية يف استحب و ( .يوم   لفِ أصيام يوم عرفة كصيام : )يف دديث البيهقي عن عالشة  و
   .ه . ايوم الرتوية يعدل صيام سنة  امصي نأغريه  ذكر الفيشي و و، احلاج 

الدافع  دَ جَ إذا وَ  و،  1عند االزددام قار  و  و الناس مع اإلمام بسكينة  و ذا غربت الشمس أن يدفع هو إينبغي له  (التاسع)
ت دىت غابت م يرج من عرفا ل لكن إذا نفر قبل الغروب و، از أو بعده ج مقبل اإلما دد  أفلو نفر .  تهباد كَ ر  دَ  ةً جَ رْ ف ُ 

 ة  ا واجب        ه ا أن          بعد الغروب كم ة  هي واجبإذ لعدم الطمأنينة  ي  دْ عليه هَ  و:  (اخلرشي)قال العدوي على  أه .الشمس أجز 

                                                             
هو  و، زمني أامل على طريق ةىل املزدلفإالسنة أن يسلك يف طريقه  و ه :وي يف إيضادو قال الن ( :..إخلن يدفع هو الناس مع اإلمام: )أقوله  1

 بني ةبلني حد املزدلفهو الطريق بني اجل: كسر الزاي  باهلمزة بعد امليم املفتودة و (زمأم  )ال و. من تلك النادية  احلرم د  ذين مها دَ لالعلمني البني 
ليس  و، لفة ا من مزدلهكف، اجلبال  و بالشعا الظواهر و ل وبن تلك املواطن القوا، م مشاالً  و ميناً  يَ  ر  س  حَ  قرب مُ  زمي عرفة املذكورين وأم
 رَ سِ اب الفيل دُ صحأ لن فيأل َي بهم   سُ  . نيتشددة املهملامل كسر السني و ءهو بضم امليم وفتح احلا و، حمسر من مزدلفة  الوادي ن وازمأامل

جزم به  (خل..إصحاب الفيلأ فيل ألن) : قوله و: قال ابن دجر    .ه ا ة .املزدلفو  بني من هو واد   و. عن املسري  كل   عيا وأ : أي. فيه 
. يتعبهم  و سالكيهسر ألنه ي: قيل  و. م يدخل احلرم  ن الفيل لإ : لكن نظر فيه الفاسي بقول ابن األثري. خليل  ه ابنشيخ احملب الطربي و

أى السالم ر  الة ونبياء عليهم الصألن بعض األ: قيل  و ه .فأدرقت صطاد فيه فنزلت نار  ا قيل ألنه رجالً  و ( .وادي النار: )تسميه أهل مكة  و
 .لفمؤ . ها. األصل فرتقبيف هيت حنو أسي و. كما يف داشيته على اإليضاح   . فادرقتهما على فادشة فيه فدعا عليهما فنزلت عليهما نار   اثنني
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 قال، نعم  .بتوضيح    .ه ا.  مروره غري كاف  فعلم ي مْ  لَ  نْ ما مَ أ و،  ةنه بعرفألزوم الدم ملن علم  عمجزاء اإل و.  بالنهار

يحىي ابن عمر لاء جز القول باإل و، جزاء املذهب عدم اإل اً فأصللوبغلواقف قبل الليل ما لو دفع : قال ابن بشري: تاودي ال
ال  م وؤهنه جيز : أ لوقوفا وام  تِ يهربون من عرفة قبل أن يُ  و، نزل بالناس سنة العلويني  ام هم قال يف أهل املوسم ينزل ب، 

الذي  ةالوقوف بعرف ةن دقيقأاملعتمد يف مذهب مالك و املشهور  و ( .احلطاب على منسك خليل)كما يف .دم عليهم 
شرتط ال يُ  و، الوقوف  ىنو  و ةنه بعرفأن علم إ اً ر  الو م من ليلة النحر و أ  ها يف جز  احللول ب:  وه هبفوات يفوت احلج كن  ر هو 

فمن ، ن قدر عليه مل من بعد الزوال إىل الغروب فواجب   هاراً  الوقوف ن اأم و.  ةنه بعرفأ مُ لْ ال عِ  نية الوقوف و ار  يف غري امل
يه ابن عبد الرب مال إل العريب ون با أبواحلسن اللخمي و ختارهُ ا قال اجلمهور خارج املذهب و و، دي اهللزمة  تركه لغري عذر  

ما  لفجر وىل طلوع اإب و من الغر  ضليس يشبه أن يكون الوقوف الفر : قال اللخمي ، الزوال بعد  هاراً  ن الركن يصل نأ
وب مع كثرة ما فيه الوقوف من الزوال إىل الغر  أُمتهُ النيب صلى اهلل عليه وسلم  ل فُ كَ يُ  و قبله من الزوال إىل الغروب تطوعاً 

فإن  ، ما سواه النصراف غروب الشمس اإلبا دخل مل ضفرض عليهم مث يكون دظهم من الفر م يُ  من املشقة فيما ل
 و:  (ضوء الشموع)مري يف قال العالمة الشيخ حممد األ . ا ه  .م يقف  ل نه ملا غربت الشمس دفع وأاألداديث جاءت 

مالك ى أن نظر عل، بعد  يف تطوع  ا يكفي عنده حلظه فمازالو  هاراً  فإن من قال يصل الفرض ن، لزام لزمه مشرتك اإلأ ما
فلما دصل مين القدر  ،نه املقصود أ ول وقوفه دليل  ط قبله مع هدفع عدمو فإن انتظاره صلى اهلل عليه وسلم الغروب  ق  دَ أَ 
  همتاكبيف هالنهار قبل م طولْكثُ هُ ما مُ أ و، تيسري على الناس السلم يف  اهلل عليه و ىصل ةعلى عادته الشريف دفع  ُمجزيءال
يخ السنة  ش ها هو ابن عمرَ  و، منها غريه  و، منها الواجب ، باإلمجاع  ة  مطلوب فتلك مشاعر  ، عده مزدلفة طول الليل ب ب

 معلوم   و، زبري كذلك قال عروة بن ال و. احلج  هُ فاتقبل أن يطلع الفجر فقد  ةليلة املزدلف ةيقف بعرفل م من : كان يقول 
 فه ليالً وقف قبل ذلك بعر  و -يعين الصبح-من شهد صالتنا هذه : )ما رواية الرتمذيأ و، أن الليل الشرعي من الغروب 

ل بدليل فعله كما هو األكم  ( .من الليل أجز  معهناراً فقط أو  ليالً : )ويل على معن أللت فقابل  ه( . دج فقد مت   هناراً  وأ
بزيادة من    .ه. ا وجهة  ل  كُ لِ  و ؤاً ،ن جيعل املذاهب كفأي مفكان دسب اللخ فغريه من السل سلم و صلى اهلل عليه و

ل عيوم النحر مل جتُ  إال هقبل ةً جعل اهلل لكل يوم ليل:  (سورة الفجر)قال القرطيب يف تفسري  واألمري( . دجازي على جمموع )
 وم عرفةك الوقوف يف الليلة الِت بعد يأدر فمن ،  1بعده يلةل و هقبل ةليل ، انتن يوم عرفة له ليلأل، ال بعده  قبله و ة  له ليل

                                                             
من أديا الليايل : )لم س من قوله صلى اهلل عليه و خرجه ابن اجلوزيأما  ( : قلت :..إخلال بعده قبله و ةً ليل له م جتعل يوم النحر ل إال) ه :قول 1

يف  صريح   (ليلة النحر ة عرفة وليل: )فإن قوله  ه ،يف خالف صريح   ( .ليلة الفطر ليلة النحر و ليلة عرفة و ليلة الرتوية و، األربع وجبت له اجلنة 
. ا ه  . مؤلف ر بن دجالليلة ليومها كما يف داشية اإليضاح  لك من سبق ن ذلك مستثنً أ و، شتهر من أن ليلة عرفة هي ليلة النحر ا ارد م

ى إدراكه يف جزء ركن الوقوف بعرفه الذي هو احلج عل فِ ق  وَ الشارع من ت َ  هُ بَ ت   رَ ا على م . ..إخلليلة عرفة هي ليلة النحر من أن تهرشا ام. يمل 
لى األصل يف كما يف دديث ابن اجلوزي ع  . {َواَل الل ْيُل َساِبُق الن  َهارِ }:  ليومها املأخوذ من قوله تعاىل ما جاء من سبق كل ليلة   و، منها 

 فافهم . ا ه  . مؤلف .ق الطاإل
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فتح ب (منيزِ )ال َمأ ستحب له املرور من بنييُ  و. أفاده الشربخيِت .  1يستمر ذلك إىل فجر يوم النحر و، فقد أدرك احلج 

ن يذكر اهلل أ و، أن يكون من خارج العلمني  و،  ةىل املزدلفإمر الناس بينهما  مها اجلبالن اللذان ي و، كسر الزاي  و ماملي
، زدلفة خاصة بامل ءشاعلا مع يجمعها مجع تأخري  ل ةىل املزدلفإمام تأخري املغرب لكل من وقف مع اإل ن  سَ يُ  و، يف طريقه 

م  من ل و،  ة املزدلفلو يف غري الشفق و عدمجع ب هر عن النفر معخ  تأن إف، ر عن النفر معه لغري عجز نفر معه أو تأخ   ءسوا
ذا إبه جز  عال معه و من وقففأربعة  ، فاألقسام ، مع قصر العشاء  ع  لوقتها من غري مج يصلي كل صالة   ميقف مع اإلما
سلم  صلى اهلل عليه و ألن النيب ة( ،املدون) و (املختصر)خالفة السنة كما يف مل اً زدلفة استحبابباملا مهعادأ ةمجع قبل املزدلف

أدببت  لو كان و، نه يكون أظ الا هذا مم: ل فقا ؟ . لفة قبل الشفقزدامل ىتأ فإن : قيل ملالك   . 2(الصالة أمامك: )قال 
   .ه . اله أن يصلي دىت غاب الشفق 

 (املهم السابع)
 النزول باملزدلفة آدابيف 

 سبعةهي  و
إقامتني كما يف  و وادد  ذان أالعشاء مجع تأخري بعد الشفق ب صالة املغرب وبمزدلفة أن يبادر لينبغي له إذا وصل ل (األول)

قصر ن كان ممن جيمع ويإ متيسر له مع اإلما نإوأن يصليهما  ة ،ر العشاء إن مل يكن من أهل املزدلفقصُ أن ي و،  1احلديث

                                                             
ا قبل طلوع الفجر ليلة منه بَ رُ قَ ف َ باحلج سعى إىل عرفة  ن حمرماً أ فلو ه :ضادإيقال النووي يف  ( :يستمر ذلك إىل فجر يوم النحر و) ه :قول 1

أيهما ، فالعشاء  ةالص العشاء فقد تعارضه يف دقه أمر الوقوف و ىصل دُ عْ م يكن ب َ  ل العشاء و ةبينها قدر يسع صال بينه والنحر حيث بقي 
من  ةكثري   اته مشاق  فإنه يرتتب على فو  . نه يذهب إلدراك الوقوفأصحها أوجه  أ ةصحابنا ثالثألفيه ؟ فكيف يعمل ، خر اشتغل به فاته اآل

وز تأخريها بعذر اجلمع خر الصالة فإنه جيؤ ي و هي أن يافظ عليغفينب، باحلج  عظيم   فيه تغرير   و، ما تعذر القضاء  رب و،  وجوب الدم للقضاء
ن الصالة أل و ،ها على الفور خبالف احلج فإنه على الرتاخي  حافظ على الصالة ألنيف هنه يصلي يف موضعأالثاين  و ه ،هذا أشد داجة من و، 

من أعذار  هذا عذر   و ،ىل املوقف إ يعدو ذاهباً  يشرع فيها و فيحرم بالصالة و، فيصلي صالة شدة  اخلوف ، لث أنه جيمع بينهما الثا و آكد .
ل حم و . اخلوفشدة ال يصلي صالة  و وجوباً : أي  (نه يذهب إلدراك الوقوفأأصحها : ) هقول: قال ابن دجر  . ا ه  .شدة اخلوف صالة 

 ةداشي)يف  و   .ه اً . اقطع هم إال وجب تقدي ركعة مع إدراك احلج و كم يكن يدر  ديث ل ( ...إخلحيث بقي: )قوله  هلياخلالف كما يشري إ
ه الوجه الظاهر من توجي)...(روعي فيه أيضاً  رابعاً  لكية وجهاً ان للمأ و،ن الوجه الثاين هو مشهور مذهب مالكأ (شيخنا على منسك والدي

 .مؤلف.ه ا.مافهالوقوف ف فيقدم آفاقياً ، أو يقدم الصالة ف اً دجازي هتفريق بني كونالذلك الوجه هو  و، ر من توجيه الوجه الثاين االول وماهو الظاه

سلم  اهلل عليه و ىنه صلأكما يف خرب الصحيحني عن أسامة رضي اهلل عنه   ( .الصالة أمامك: سلم قال  اهلل عليه و ىألن النيب صل: )قوله  2
وصل ركب فلما ف ( .الصالة أمامك: )فقال  ( .الصالة: )فقلت له  ء ،الوضو غ سبيُ  ومل األيسر نزل فبال ذا كان بالشعبإفع من عرفة دىت د

 . مؤلف . ا ه  .انظر داشية ابن دجر على االيضاح  و. احلديث ..( . مث أقيمت الصالة، الوضوء  غسبأفأ إىل مزدلفة نزل فتوض

 :رواية  قط وف (أقامتني) ة :قدم على رواي و، هو املذهب الثابت يف دديث مسلم : قال ابن دجر  ( ...إخلقامتنيإو  وادد   ذان  أب: )قوله  1
يته على إيضاح كما يف داش. غريه  هنسي ما دفظه و غريه فوجب األخذ ب هم يثبتل  ثبت ماأ هِ يْ اوِ ألن رَ  (إقامة ذان و)إقامة( فقط و رواية :)أ

 ؤلف .م   .ه . االنووي 
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 بني الصالتني س بالعشاء اخلفيفأال ب و، احملامل فال  اأم   يط الردل اخلفيف قبل الصالة و : قال مالك . إال ففي ردله و
 .ذر ال شيء عليهلو تركه لعو ،  هدي   هلزم فمن تركه لغري عذر  ، الردال واجب  النزول باملزدلفة بقدر دط   و.وىلبعدمها أو ، 
فإن التقدمي   ،من ىلإله أن يقدمهم بعد النزول الواجب أه ةضعف رخص له يفيُ  و، ىل الفجر إها  له أن يبيت بينبغي  (الثاين)

 .مستحب هم يف دق
 . 1ار فمن أي مكانمأما بقية اجل و،  ةرة العقبة من املزدلفمج يِ مْ رَ ر الِت لِ اينبغي له أن يلقط اجلم (الثالث)
، شهورة املالليايل  هي من و، كرب ألهنا ليلة العيد األ ، كثرة الصالة الذكر و هذه الليلة بالعبادة و اءديإينبغي له  (الرابع)
 {ن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ ظ ْم َشَعالَِر الل ِه فَِإن  َها مِ َوَمن يُ عَ } : قال اهلل تعاىل، ىل شرفها شرف املكان ألنه من املشاعر إقد انضم  و

موت  قلبه يوم ت تْ مُ  م يَ  ليلة األضحى ل الفطر و ةمن أديا ليلاً : )روى الطرباين يف الكبري عن عبادة بن الصامت مرفوع. و 
 ل له تعب  نه يصأعلم من نفسه  نْ مَ ، أَما على ذلك  دياء هذه الليلة ملن كان له قدرة  إحمل استحباب ، نعم  ( .القلوب

الشيخ  كبناين منس)كما يف .األفضل له النوم فم يقدر على القيام بوظالف يوم النحر  ل و، قام بالعبادة يف هذه الليلة  نإ
 .ها الصبح يف أول وقتها  ن يصلي بأيستحب له  و.  (يىي احلطاب

إىل طلوع  دد  أف نه ال يق: و أ ة(املدون)يف  و، املشعر احلرام ب الصبح يف أول وقتها أن يقف ىينبغي له إذا صل (اخلامس)
ين على اهلل ثيُ  ن يكرب وأ و ه ،املشعر على يسار  أن يستقبل القبلة و و، لكن يدفعون قبل ذلك  و، سفار اإلأو الشمس 

مور املهمة األُ بن يكون أ وىلاأل و، للمسلمني  و هلوالدي يدعو لنفسه و و، يصلي على نبيه صلى اهلل عليه وسلم  و،  تعاىل
ذكرك كما ل اوفقنف، ا إياه نَ ت َ ي ْ رَ أَ  و، فيه  اتنَوف  قْ اللهم كما ) ه :من و ه ،ور الدعاء أفضل من غري مأث و . 2اجلامعة اتوالدعو ، 

                                                             
 ريق أيضاً ار أيام التشمج ىدص ةيأخذ من املزدلف: صحابنا أبعض  قال و: ح النووي ا يضإيف  و ( :ار فمن أي مكانمأما بقية اجل و) ه :قول 1
عي فاشكالمها قد نقل عن ال و،  ةمجار أيام التشريق من غري املزدلف ىخذ دصأيأن  ىلو األ: قال بعضهم . و دصاة  ثالث  و ستونهي  و ،

 ىيؤخذ منه دص م ترد سنته يف تعيني احملل الذي نه لأكغريه   هظاهر كالم: قال ابن دجر    .ه . الكن اجلمهور على هذا الثاين ، رمحه اهلل تعاىل 
 حملسر  ا وصلملن النيب أمما يف مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  أخذاً  نال من مإخذ ؤ ها ال ت أن قيل نإ هو كذلك و رمي أيام التشريق و

 اً لك تذكري ذنه قال أعلى  لبل يم ، مطلقاً  كن الألنه ظاهر يف مجرة العقبة ل (به اجلمرة ىف الذي ترمذاخل ىعليكم حص: )قال  نم هو ب و
 أي  حمل  شاء . ا ه  . كالمه ا ه  . مؤلف . ملن غفل عن األخذ من مزدلفة أن يأخذ من اً إعالم و مهل
. غري ذلك  لة وأآداب املس الِت جتمع الثناء على اهلل و وأ ة ،الصحيح دصااملق و، لألغراض الصاحلة  : أي( : وات اجلامعةالدع وه : )قول 2

،  هامعو ج و ءدعاال لمجب كعلي: )سلم قال هلا  فقد روى البخاري يف األدب عن عالشة رضي اهلل تعاىل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و
ا علمت م، جله آ عاجله و ، أعوذ بك من الشر كله و، م أعلم ل ما ما علمت منه و ، جلهآ عاجله و، اسالك من اخلري كله  اللهم إين قويل :
أسألك مما  و، ما قرب إليها من قول أو عمل  أعوذ بك من النار و و ، أو عمل   ما قرب إليها من قول   ك اجلنة وأسألُ  و، م أعلم ل ما  منه و

جوامع ) و. يوطي سللكما يف اجلامع الصغري   ( .جعل عاقبته رشداً اما قضيت يل من قضاء ف و، به حممد  وذأعوذ بك مما تع و ، سألك به حممد
 آداب هلل والِت جيمع الثناء على ا و، أصد الصحيحة ااملق الِت جتمع األغراض الصاحلة و أو، معناه  َكثُ رَ   ه ولفظل قهي ما  ه(مجل الدعاء و

و روي عن  .يف كبري املناوي : )رشداً( .كما بدل  (خرياً  عاقبته جعلاف: )رواية  يف و ( .دخوهلا: )ال اجلنة ؤ راد بسأ و. ذلك  غري لة وأاملس
َلي  ال تنصر عَ  و ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يدعو يقول : )رب  أَِعين  و ال تُِعْن َعَلي  ، و انصرين

لك مطواعًا  اجعلين لك شاكراً لك ذاكراً ، و اهدين و َيس ر اهلدى يل ، و انصرين على من بغى َعَلي  ، اللهم ، و اْمُكْر يل و ال ت َْمُكْر َعَلي  
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ا اهلَل ِعنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم ُرو فَِإَذا أََفْضُتم م ْن َعَرفَات  فَاذْكُ }: بقولك وقولك احلق  اارمحنا كما وعدتن اغفر لنا و و، هديتنا 

 {ور  ر ِديم  َغفُ  اهللَ  ِإن   اهللَ  َو اْستَ ْغِفُروا اسُ الن   أَفَاضَ  َدْيثُ  ِمنْ  أَِفيُضوا مثُ   الض ال نيَ  َلِمنَ  قَ ْبِلهِ  م ن ُكنُتم َوِإن َهَداُكمْ  َكَما َواذُْكُروهُ 
عاله ألن ذالك كان أكثر د ( .قنا عذاب النار و،  دسنةً  ةخر يف اآل و،  سنةً تنا يف الدنيا دآربنا : )ر من قول ثِ كيُ  و. 

. م يقف  قبل أن يصلي الصبح فهو كمن لو قف بعد الفجر و من  و.  هكان يفتتح به دعاء و، سلم  صلى اهلل عليه و
 و، ع الشمس فعون إال بعد طلو ديال  هم كانوا ألن، ملخالفة املشركني  اً سفار قصدبعد اإلقوف و  ال و:  (التوضيح) يفقال 

يف  و. الة الصبح بعد ص هبإعادت اً استحباب رَ مِ أُ فمن وقف قبل أن يصلي ، الصبح ألنه خالف السنة  ىل  صَ ال قبل أن تُ 
 فال ممن بات يف املشعر احلرام فلم يقف دىت دفع اإلما و،  هتركو  و ناسال مام دفعإلا فعدم يل  و رَ فَ سْ أَ إذا  و ة( :املدون)

ن أذهب مالك الراجح يف م و ه ،قبلل اليتعج و م يستحب للرجل أن يدفع بدفع اإلما و ه ،ال يتخلف عن يقف بعده و
يفوت  كن  ر احلرام ر عن الوقوف باملشأىل إصحابنا أأبو عبيدة من  بن املاجشون واذهب  و، الوقوف باملشعر احلرام سنة 

مر بذكر اهلل ألا فحمال . {َفْضُتم م ْن َعَرفَات  َفاذُْكُروا اهلَل ِعنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَامِ فَِإَذا أَ }: برتكه مستدلني بقوله تعاىل  جاحل
لدخول مكة ) و (درامأل)ل ثالثة :ساالت احلج تغان أ و ن  سَ مزدلفة ال يُ ب غسل الن أاملشهور  و. عند املشعر على الركنية 

لطواف ) و (للرمي) و (للوقوف مبزدلفة غسلال)بزيادة ة احلج ست تساالغتان أمقابل املشهور  و ة( ،للوقوف بعرف) و (وىطب
من بني  ىلإذاهب الاملسجد اللذي على يسار  وهاملشعر احلرام  و) ( :دسوقي على دردير املختصر)اليف  و.  (اإلفاضة

: معن احلرام  و. معامل الدين  اعات وطأي : الملا فيه من املشاعر  اً مسي مشعر  و.  (حزَ  قُ   )ب ىسم مبل الاجل زدلفة واملجبل 
به احلجاج  ديتهيل يف اجلاهلية ي  صَ ه قُ ناهو الذي ب و:  كبري اخلرشي يف و. قطع الشجر كغريه   الذي يرم فيه الصيد و

 إن كان و، ا ه ال خصوص املسجد الذي ب لها موقف  كُ ف ةطلق املشعر على مجيع املزدلفيُ  و   .ه ا. ون من عرفات قبلامل
 و،  ا موقف  لهك ةعرف: )سلم قال  ذلك ملا رواه مالك يف املوطأ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و و ، الوقوف عنده أفضل

يىي  خشيك الالبناين على منس)أفاده  . 1(عن بطن حمسرا ارتفعو  و ، كلها موقف    فةلزدامل و،  ةعن بطن عرنا ارتفعو 
 ( .احلطاب

 .أن يقف به باملشعر احلرام  و،  هدي  ه ن كان معإمعه باملزدلفة  هُ يَ دْ هَ  تَ ي  ب َ ينبغي له أن ي ُ  (السادس)

                                                             
لساين ، و اسلل سخيمة قليب(  ، و سدد راهباً ، إليك خُمِْبَتاً أو اَهاً منيباً ، اللهم تَ َقب ْل توبِت ، و اغسل دوبِت ، و ثبت دجِت ، و أجب دعويت

 . كما يف خمالة العاملي . ا ه  . مؤلف .
رواه  و، سيوطي لليف اجلامع الصغري  و ( :..إخللها موقفك ةعرف : اهلل عليه وسلم قال ىما رواه مالك يف املوطأ أن رسول اهلل صل له : )قول 1

 بن عباس وعن ا ديلميلكذا رواه ا و: قال املناوي يف كبريه ( . من كلها منحر و: )زيادة هذا مع ظه بلف هالطرباين يف كبريه عن ابن عباس يرفع
موقفه  دَ عُ ن ب َ إ وه متبع لطريقت، إبراهيم  ةسن ت  آمن عرفة  أي جزء  ب أن الواقف : معناه و. رجاله ثقات  : ميثقال اهلي و ه ،سنحلرمز املصنف 

ِ راد به دفع توهم أ و. موقفنا  نع العلمني الكبريين  عرفة و ةين جههي ما بني العلمني الكبري :  ة(عرن) و. هو للوقوف  هختار ااملوقف الذي  تَ َعني 
ال  ( أي :من كلها منحر و: )قوله  و. راك أشجر كضافته للبيان  إ و. من  حمل فاصل بني مزدلفة و: بكسر السني  (حمسر) و. من  ةجه

 . مؤلف   .ه ا ه .حروف هكالم  .  ه ا. منها  ة  قعب أييف  ءبل جيزيي ملنحر مبنحر ايتص 
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 بني مزدلفة هو واد   و،  (ر  س  حمَُ  نِ طْ بَ   )ن يسرع بأ و،  من ىلإسفار ه باملشعر أن يسري قبل اإلفَ ى ُوقو ذا قضإينبغي له  (السابع)
ني عن الصحيح ربهو ما يدل عليه خ و، قيل من من  و،  الطربي وي وو منهما على ما قاله الن وادد  ليس من  من و و

 هُ بَ و  و صَ ( طالعامل)هو ما نقله صادب  و،  ةمن املزدلف بعضه و من نم قيل بعضه و، كهاين ا قتصر عليه الف، و اابن عباس 
 قال احلطاب كنل، يف الرجوع  هستحبا ىل عرفات كماإستحب بعضهم اإلسراع يف الذهاب ا و.  (اخلرشي ةشياد)كما يف .

 مناسك احلج يكون يف و هما يتأكد طلب لحجاج إنلتحباب اإلسراع فيه أن اس همالذي يقتضيه كالم:  (خليل سكمن)على 
فهو من اآلداب الِت يندب فعلها  1اإلسراع يف غري ذلك اأم و. ىل من لورود ذلك يف احلديث الصحيح إيف دالة الرجوع 

ا العارف نيخفقد مسعت ش، سلم  اهلل عليه و ىصل عهال يبعد أن يكون هو علة إسرا و، عذاب  عموض هكونلغريه  لحاج ول
ينبغي : نه قال أالعالمة احملدث احلافظ إبراهيم الناجي  خهعن شي ييك هعاد اهلل علينا من بركاتأباهلل تعاىل حممد بن عراق 

َعثُ }:ية اآلقراءة هذه  و، الرؤس  ععند املرور على مواضع العذاب وتقني اعسر اإل ىل آخرها إ {واَزَعَم ال ِذيَن َكَفُروا َأن ل ن يُ ب ْ
هذا االستحباب مما أمجع عليه  و اً .ربعون ذراعأ مخسمالة و ذراع أو مالةحمسر مخس وادي ولط و: قال األزرقي    .ه . ا

دم الكعبة هل اوْ ت َ أَ ب الفيل اللذين نه موضع نزول العذاب على اصحاقيل أل هوإمنا طلب اإلسراع في ، األربعة رضي اهلل عنهم
فاسي بأن ابن ال هنظر في و. من السري  كل   و عيا: أفيه أي  رَ سِ صحاب الفيل دُ أفيل  ألن (رِ س  حَ مُ  ال   )ب ُس م يَ أنه إمنا  و، 

ض األنبياء عليهم وقيل ألن بع ( .سِ م  غَ مُ  ال  )أوله ب بُقر  ااحلرم وإمنا هلكو  وام يدخل أن أهل الفيل ل (هايته ن)األثري ذكر يف 
 هفأدرقت نزلت نار  فيه فاصطاد  قيل أن رجالً  و. فدعا عليهما فنزلت نار فادرقتهما  على فادشة   أى اثننيالصالة والسالم ر 

 .علم أاهلل سبحانه وتعاىل  و (وادي النار)أهل مكة  هذا تسميلف
                                                             

يضاح قال ابن دجر على اإل ( :..إخلفهو من اآلداب) : قوله و ن .يف غري دالة الرجوع إىل م: ي أ ( :اإلسراع يف غري ذلك اأم و) ه :قول 1
فتح امليم ب (سْ م  غَ مُ  ال) ىسميُ لعرفة  ذ  يهم كان مبحل حمانزول العذاب علأن فيه  و أهل الفيل كالهعلى ما قيل أنه حمل  مبين   هنأ تهما خالص

يسن اإلسراع   دجرفيهم يفتسليم وقوع العذاب فعلى ري األث نبكما ال  الً أصم يدخل احلرم  املذكور ل ن الفيلأاملعروف  بلوقد تكسر  ةالثاني
يسرع يف  نأمثود  كديار بديار قوم معذبنييسن ملن مر هم لو يف غري دج لقوله دكيم ولو يف غري ولو يف غري دج لقوهل مر به و لكل  من

إذ ليس املراد خصوص الديار بدليل التعليل فالقول بأنه ظاهر كالمهم اختصاصه  هذا شامل هلذا احملل هم و صابأ ما خشية أن يصيبهم همشي
 الغزايل بالعرب عرب وهناك فنسرع حنن خمالفًة هلم باحلاج املنصرف من عرفات بعيد ملا علمت و إما على املعروف من أن النصارى كانت قف 

عنهما عند  رضي اهلل بنهاعمر و  لهذا املعروف قو  ؤيدي النصارى و العرب منمراده بالعرب  أوف مث قي  كانن كالً أال مانع  و ىبدل النصار 
 ه :ما فيعهإسرا

إليك تعدو قلفا وضينها 
 خمالفاً دين النصارى دينه         ا

يف بطنها جنينها        معرتضًا  
 قد ذهب الشحم الذي يزينها

 هابن بعمر و اً يَ س  تَأَ  فيندب: قال القاضي دسني  م   فمن ثَ ، من خمالفة النصارى  ر  دكمته ما مَ  و، يف الرجوع من احلج  إاليسن اإلسراع فيه فال 
ال يقتضي  هرقتصطاد به فأدانه نزل به نار على من أما قيل من  نأاإلسراع مبوضع العذاب  ن  سَ  صختصااب مقضية قوهل و. رضي اهلل عنهما 

وقوله الشافعي يف  فعي يفشاقول ال و قماكن ال يلو عن نظري ذلك فلو طلب اإلسراع يف كلها لشمن األ فإن كثرياً  ، اإلسراع فيه مطلقاً  نس
. عليه  تفق  م هدبن نأ (مجموع ل )افمن مث قال يف ( .األم)يف  هيعل نص هفلما بلغ، كان قبل أن يبلغه احلديث   (اإلسراع بال أستح) له :مالإ

 . لفؤ م  . ه ه . اصة كالمالهذا خ
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 (املهم الثامن)
 النحريوم  بيف أدا
 ةهي ست و

 هيانإتن يكون يف أ إال راكباً  اً أوماشي،  ئتهعلى هي، ن يرمي مجرة العقبة دني وصوله أ ي له إذا وصل إىل منينبغ (األول)
يأيت إليها  و هردل طيح، فاخللق  أذىملا فيه من  اً فإنه يرم على الشخص أن يأيت هلا راكب، ذا الزمان هللناس ك ىً ذأ راكباً 

لوع أفضل رميها من ط و، ىل الغروب إميتد وقت أدالها  و، يها بطلوع الفجر يدخل وقت رم و ، صل رميها واجب  أ و. 
لو كان  وك الم عند هن رمى قبل الفجر مل جيز إ و ، هدي   هفإن أخر إليه لزم، هلا  والليل وقت قضاء  ،  الشمس إىل الزوال 

ععععععععععع عععععععععععععععععععع. مجرة العقبة يوم النحر إال ىال يرم و. ي عشافلل بعد نصف الليل األخري خالفاً 
 دصيات عسبمث يرميها ب ه ،طريق مكة عن يسار  و، عن ميينه  من و، ينبغي له أن يستقبل اجلمرة دال الرمي  (الثاين)

ا بحو س: )املشار إليه بقوله صلى اهلل عليه وسلم  تهصالسجود  يف بقدر أدىن كمال   اتنيمتفرقات بأن يفرق بني كل دص
 بن أيب طالب عن ابن احلنفية حممد بن علي كما رواه البيهقي مرسالً   ( .سجوداً  ت  ثالث تسبيحا و اً يحات ركوعثالث تسب

دون رمي عند ال الوضع ب و،  عود   وأ بطني   يُ مْ الر  ال  و ة ،ما دون السبع ءال جيزي و. وطي يسلل (اجلامع الصغري)كما يف   .
 تصابأإن  و،  ةمتنجس على اجلمر  ن بإ و رمي   و ، اخلذف ىحصك جر  صحته ح و:  (املختصر)يف  و، ابن القاسم 

الفول ك فذخلى ادص و ه  . ا. تردد  ءجزاء ما وقف بالبناإيف  و. غريها هلا  طارتأن إ ها و ن ذهبت بقوة ال دونإغريها 
حب تيس و. سر باملك و، لناس ال يؤذي الئيكره باحلجر الكبري  و، العدم كنه  كالقمحة أل  الصغري جداً بالرمي  ءفال جيزي

فإن  . ذلك فرتقب يحضيت تو أسي ها و أن يكون ممن ال يسن الرمي ب إال يمنال ديلابو َكْونه  ة ،صابع ال بالقبضباألي رمال
 ف النيب صلىستغفر اهلل ملخالفته موقي و، على املعتمد  م يكن لزدام   لو ل و أهرماها من الطريق العليا يف أصل املرمى أجز 

يفوت  و ، يستحب التكبري مع كل دصاة ال قبل وال بعد و. ينبغي أن يندم على ذلك وال يعود ، فسلم  اهلل عليه و
ملا  ليل   هت و من تسبيح   ء  ال يقوم مقام التكبري شي و، ا هَ ل  حَ مَ لو قبل وصوهلا لِ  التكبري وبقبل النطق  هليد تهافارقمباملندوب 

كما يف .ري السنة التكب: قال ؟ . سبح  ن: فإ قيل أه .إن مل يكرب أجز  و،  ةً ل دصاة تكبري رب مع كُيك و:  ة(املدون)يف 
يل  و،  (ل األصغرلتح)الهو  و،  (ولتحلل األ)المجرة العقبة يصل  يِ مْ رَ بِ  و.  (البناين على منسك الشيخ يىي احلطاب)

يف  ني   ب َ مُ  1كرما جيب بفعل ما ذُ  و، ه ا باقيهمتحر فالصيد  عقد النكاح و و همقدمات اجلماع و به كل شيء مما يرم عليه إال
                                                             

سك والدي ففي من ( :مبني يف املناسك: )قوله  و. الصيد  عقد النكاح و و همقدمات من اجلماع و: ي أ ( :ما جيب بفعل ما ذكر و) ه :قول 1
ن أدرك الوقوف إمامه  تإفيجب ، يوم النحر فساد احلج  ي  ضِ قبل مُ  ني ولب للغسل إذا وقع قبل التحلشيخنا أن الواجب باجلماع املوج ةداشي و
 ه .درامإ ءبقامامه ل تإو عمرته أنه جيب عليه أ همحرم إذا فسد دج داود أن ال ال خالف بني العلماء إال: ففي اخلرشي على خمتصر خليل ، 

، أو  ةعرف ن البيت وع د  صَ م يدرك الوقوف لِ  فإن ل  . ه . ان دكم الفاسد دكم الصحيح أل و . {اْلُعْمَرَة لِل هِ م وا احلَْج  وَ  َوأَتِ } : قال تعاىل
 هُ لُ ل  يف العدد فإنه جيب عليه حتََ  أو خطأ   ق  ِحَ  سَ بِ دُ أو  من مرض   د  لص   اً حنو  ظلماً  سَ بِ دُ  وأ ،بني املسلمني  فتنة   أو كافر    و  دُ منع عَ  فقط ب ةعن عرف

يف ه ينحر  و، دي جيب اهل و . لو كان املفسد تطوعاً  و، جيب القضاء على الفور  و ، قابل  ل هدرامإال جيوز له البقاء على  و.  ة  منه بفعل عمر 
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نه يل أيت أسي و ،م يرمها  ل خبروج وقت أدالها و (صغرالتحلل األ)كذا يصل  و. فيه  ةفال فدي بكره الطييُ  و. املناسك 

 األكرب( .التحلل )فهو  مع السعي بعده كل شيء  أو بطواف اإلفاضة فقط 
ن يكون أ و ،البقر  وأن كان من اإلبل إ هنحر ي الغنم و كان من نإ هذا رمى مجرة العقبة أن يذبح هديينبغي له إ (الثالث)

فإن ، قدر ما يلق  ىل قرب الزوال حيث يبقى لهإ ندباً  طلبها همن ضل ته تا أن بدنضنفلو فر ، لو قبل الشمس  قبل الزوال و
 هِ يِ دْ يادة كبد هَ يستحب له أن يفطر على ز  و ( .اخلرشي)كما يف .ن اتالفضيل تفوته ئالخشي الزوال دلق ل ا وهَ ب ْ صِ مل يُ 

 .سلم  بفعل النيب صلى اهلل عليه و سياً تأ
قالل بعدم أجزاء احللق ب الهشأل لو بنورة خالفاً  و س باحللقأينبغي له إذا فرغ من ذبح اهلدي أن يستوعب مجيع الر  (الرابع)

دلق يف أو ها و بعدأن دلق مبكة أيام التشريق إ و، أفضل  أدب إيل و نالنحر مب ق يوماحلال و:  ة(املدون) يف قال. هبا 
يف  مسحاً  هعاباخلالف يف استيك اً س دلقأاخلالف يف استيعاب الر  و: قال السند    .ه ا. فال شيء عليه  من احلل يف أيام

 و، طراف شعرها أأو أقل أو أكثر من  ة  لَ مُ  نْ أُ خذ قدر تأ نأب،  تسع  لو بنت  و األُنثىالتقصري يف دق ني تعيو  الوضوء ،
التقصري جمز  و، هلا  الح  نه صفإهنا حتلق أل أذىً ة أس املر أر بن كان إنعم ، بني احللق والتقصري  تسعقل من أيف بنت  رُ ي   يَُ 
و كان ، أ لبيد  ت أو ضفر  أو له إذا مل يكن بشعره عقص   هحمل جواز  و ه ،فيه أن يأخذ من قرب أصل هيستحب ل و، رجل لل

ق لذ احلإنة لسلسه أعلى ر  ىوساملكما أن عدمي الشعر كاألقرع جير   ق ،الإال فالواجب عليه احل و . جداً  قصري   ذا شعر  
. لقني م احملارداللهم : قال . املقصرين يا رسول اهلل : و قالوا  . نْيَ قِ ل  حَ مُ  اللهم اردم ال) : خلرب 1لرجل أفضل من التقصريل

                                                             
كان يف ء ،  الوط ال يتكرر اهلدي بتكرر و. ها على الفور أن فسدت اؤ كذلك جيب إمتام العمرة وقض و أَُة .زَ جْ أَ  هُ مَ د  ن قَ إ و، دجة القضاء 

يف السنة قضاؤه ب عليه جي و، تميم للفاسد ت بل هعن م يكن قضاءً  ل ةيف السنة الثاني هبقضال درمأ فاسد وال هدج مم يت فإن ل، كثر أو أ واددة  
 ةدامإنحو خروج املين ب كذا لغسل ولأما إذا وقع املفسد من اجلماع املوجب  و، قضاء القضاء على املشهور  هفسد القضاء لزمأن إ و، الثالثة 

اف بركعتيه و قبل ركعتيه أو بعد الطو قبل  طواف والبعد أو ا بعد يوم النحر مقبلهأو قبل طواف اإلفاضة  بعد رمي مجرة العقبة و ر  فكأو  نظر  
 و.  و زيادة  أ سنن   الثثسهو يف الصالة عند ترك ال سجودال خلل فيهما فهي مبنزلة  سعي   و ليأيت بطواف   ة  عمر  و السعي فيجب عليه هدي  

 دي  ما جيب عليه ه نإقبل احللق ف ما ذكر و قع بعدو  وأالعقبة  ةقبل رمي مجر  بعد السعي و و هركعتي ن وقع منه ذلك بعد طواف اإلفاضة وإما أ
 ته وأمر ا لَ ب  ق َ  لو أن رجالً  و : مالك   : قال في املوطأفما الواجب باملقدمات أ و   .ه . االسعي من اخللل  لسالمة الطواف و ة  فقط بدون عمر 

يف  و . ا ه  . ما عليه اهلدي فإن ي  ذم لةبكذا لو خرج بالقُ  و: قال الزرقاين  . اهلديَ  بلة إالالقُ  يفم يكن عليه  ل ق  داف ء  م يكن من ذلك ما ل
أما و فقط  ث مإل االإإال فليس فيها  و يُ هلداف ي  ذأو دصل عنها م َكثُ َرتْ إال فإن   و هبلة على الفم ال على غري هذا إن كان القُ : منسك والدي 

ما بني العقد  دَ عُ ن ب َ إ ال بَ رُ ق َ  إنقبل الركعتني فينفسخ  الطواف و ن دصل بعد السعي وإشيخنا أنه  ةفي منسك والدي مع داشيفعقد النكاح 
 بن رشد وانقله  و . إن تباعد جاز و، ح بالقرب فسخ كن نإعقد ف ركعتني والنسي و  ضفاأ و هسعي مَ د  من قَ  و : قال ابن عرفة ه .العلم ب و

لعدم صحة  هكعتير  عادة الطواف وإ مكنه فيه الرجوع و مكان ي مكة أو ب بأن يكون ب هطواف أبديمكنه أن يرجع ف أن يكون حيث ي القرب: قال 
 وجوب هدي   و تهاده لصحكن فسخني فال هركعتي ف والطوا ةعادإ مكنه منه الرجوع و ال يُ  مكان   هو ب ذا عقده وإخبالف ما  دينئذالطواف 

 . لفؤ م . تصرف   و بزيادة   ه  . اء . الصيد فالواجب فيه اجلزا امأ عليه و

 د  وَ سْ م يَ  دلق ل ويث لح ، ستثن منه املعتمر قرب وقت احلج يوم عرفةيُ : قال ابن دجر  ( :..إخلللرجل أفضل من التقصري قلذ احل: )إقوله  1
 اعتمده األسنوي و و، و صرح به النووي يف شرح مسلم ،  (اإلمالء)فاألفضل له التقصري كما نص عليه الشافعي يف ، يوم النحر  قبل هسأر 



- 88 - 

 
ن ابن عمر رضي اهلل مسلم ع فقد روى البخاري و، تباع النيب صلى اهلل عليه وسلم ال و ( .ملقصرينا و: الرابعة  يف قال مث

م يلق  ل و رَ ص  ذا قَ إنعم ال درج على الرجل . سه يف دجة الوداع أتعاىل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دلق ر 
من  طالفة   تدلق و ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  : )َدَلقَ  ضي اهلل عنهما قالملا يف الصحيحني عن عبد اهلل بن عمر ر 

ان ال يقدر على ك ال قوة له و و وجع   هسأمن بر  و ، رَ كِ الرجل يف مجيع ما ذُ ك  يبالص كمد و ( .بعضهم رَ ص  قَ  و، صحابه أ
 لق وكره اجلمع بني احليُ  و ، حممد احلطابه ستظهر ا اكم  ح  جيب عليه احللق إذا صَ  و، كما قاله مالك   ىهدأاحلالق 
هل جيب  و، حنوهم  ن مصر واكفعل شب يلق باقيه رأسه و بعض شعر يبقانظر ما يفعل من يُ  و: قال الزرقاين . التقصري 

 عرفة مع نبا ههو الذي يفيد قاه من الشعر وبيقصر فيما أ له أن يلق ما يلق و ه أودلق ما بقي من الشعر مع دلق غري 
ر خ  أمن  و:  ة(ناملدو )يف  و   .ه ا ك .دىت يف غري النس دلقهإال وجب  قبيح و غري غرض  له العله إذا كان أبق و، الكراهة 

الق إمنا رأى ابن قاسم أن الدم يف احل: قال السند . كانت احلجة باقية  لو قربت و لزمه اهلدي و هلبلد دىت رجع قاحلل
 ها و م يلق ب ل من من و هلذا لو ردل رجل   وله ، ال جيب يف مكان حتل و، أشهر احلج وقته ، و ه عن وقته خري يكون بتأ

م  ل أنه ردل وب د  ي  قَ لعله مُ  : لكن قال حممد احلطاب،  ءم يكن عليه شي أشهر احلج ل دلق يف غريها يف وقت احلالق و
 قبلة دال احللق وستحب استقبال اليُ  و.  (حلطاببناين منسك الشيخ يىي ا)كما يف   ة(املدون)يوافق ما يف ل هيرجع لبلد

حيحه عن أنس بن مالك فقد روى مسلم يف ص، بالنيب صلى اهلل عليه وسلم  اً يَ س  أَ مين تَ باجلانب األ أالبد و، التقصري للسنة 
قال  و، جالس  مجااحل ىل البدن فنحرها وإنصرف ا مثمجرة العقبة  ىرضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رم

ه اعطأف ؟( . لحةأين أبو ط: )قال  و ( .دلق الشق اآلخر)ا : مث قال ه ،فيمن يلي هحلق شقه األمين فقسمف هسأعلى ر  هبيد
جعل ا بيدك فاللهم هذه ناصيِت: )ن يقول يف دعاله أ ودالقه ، احلاج عند  ىرمحة تغشالألن  هيدعو  أن يذكر اهلل و و . إياه

الشيخ  سككما يف من  ( .تقبل مين عملي و ، اغفر يل ذنيب و، اللهم بارك يل يف معيشِت  ة ،يوم القيام اً نور  يل بكل شعرة  
قال  : أيضاً  (سك احلمزاوينم)يصلي ركعتني مث ينصرف ففي  و، شعره بعد دلقه  دفنن يأ و. دسن العدوي احلمزاوي 

ين دني أردت أن أدلق أذلك  و ، 1ام  ج  ا دَ هفنبهين عليمن املناسك  بواب  أ ستةأخطأت يف : بودنيفة أ يل قال : وكيع  
                                                             

 : ه قبل ذلك بقولهفي هلكن علل، األفضل إليه  قخري احللأسن تين احلج أفضل فأمسألة النص املذكور  ةعل نأيف شرح مسلم  صرح و، غريه 
ثواب الواجب  يثابفالتقصري  واجب من احللق وب نسك   لكذ يقوم يف  ئألنه دين: سنوي يوضحه قول األ و . زالة شعر  إ سكنينليحصل يف ال

َم  العلة األوىل يسن احللق يف احلج مطلقاً  ىفعل . سلم بالفعلي معاً  اهلل عليه و ىيدخل يف دعوته صل و عليه العمرة  تْ مَ د  قَ ت َ أو لى العمرة ع، تَ َقد 
من  ةمسأل ال يفعلى العلة الثانيه يتجه أن يق و . كمن يعتمر كل يوم  : ي أ . خرىبعد أُ  ة  نشاء عمر إراد أالتقصري إذا أو  هم يف تقدي رُ ي   يَُ  و، 

نه ال أأخرى عد ب ة  نشاء عمر إما إذا أراد  ةمسأل و. له احللق  ن  إال سُ  له التقصري و ن  سُ  هشعر  ينبتن أقد عزم على العمرة قبل  و دج مفرداً 
هو أن  و، عنه  املنهي   (عِ زَ قَ ل )ايقع يف ئالحلق البعض ليف ًكل  م يؤمر  ما ل إن و ُل ،يَ مْ ىل ترجيح هذا أَ إ سُ فْ الن    و ، ال يف العمرة األخريةإيلق 

األخرى يف العمرة  و احلج ا يفمهددأله دلق  ن  سان سُ أله ر  قَ لِ لو خُ  و. كما يف املختار   اً .الشعر متفرق همن يرتك يف مواضع   يلق رأس الصيب و
 . مؤلف   .ه ا . زيادة   و و تصرف   ف  ذإليضاح حا ةكالم ابن دجر يف داشي    .ه ا.  زركشيالقاله . 
ة ال ذه الروايال يفى عليك أن ه ( :..إخلفنبهين عليها دجام كمن املناس أخطأت يف ست أبواب  : بودنيفة أقال يل : قال وكيع ) ه :قول 1

ن رسول اهلل عليه أ يباً ملا تقدم قر  خمالف   بعضها أن اً(ثالث) و. أيب رباح  ابن ءعلى عطا ة  ها موقوف أن )ثانياً( و. خرب آداد  (أوالً )ها  وذلو عن كون
محدون  ابنمبا ذكره  ة  وعمدفبل  اخلصوصية غري مسموعة   ىدعو  و ه .فندم ي ل صحابه وأشعره على  قَ ر  ف َ  من سه بأالسالم ملا دلق ر  الصالة و
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 طُ ار شَ ال يُ  كُ سُ الن  : ال ق. نعم : فقلت  ؟ . تَ نْ أَ  ي  اقِ رَ عِ : أَ فقال  ؟ . سيأحتلق ر  مْ كَ بِ : فقلت  ، ام  ج  على دَ  تُ فْ ق َ رأسي وَ 

سي من أأن يلق ر  تُ دْ رَ أَ  و  ،هُ تُ لْ و  حَ فَ  . إىل القبلة كَ هَ جْ وَ  لْ و  دَ : َ فقال يل ، عن القبلة  اً فَ رِ حَ نْ مُ  تُ سْ لَ جَ فَ  . اجلس ه ،علي
ُأَكب  ُر  تُ لْ عَ جَ فَ  . رْ ب   كَ : فقال يل  ، فجعل يلق وأنا ساكت  ،  هُ تُ رْ دَ َفأَ سك أمن من ر  يالشق األَ : أَِدِر فقال ، اجلانب األيسر 

فقلت  . مث أمضِ ، ركعتني  مث صل  ،  1كَ رَ عْ شَ  نْ اْدفِ : قال . ردلي  ىل: إفقلت ؟ . ىل أين تريد : إفقال  ألذهبَ  تُ مْ دىت قُ 
أن  و،  من يستحب إيقاع احلالق ب و   .ه . ارأيت عطاء بن أيب رباح يفعل هذا  : فقال؟ . من أين لك ما أمرتين به : 

 و، شاربه  منأن يأخذ  و، يأخذ ما زاد ، ف ةضبيستحب أن يأخذ من حليته ان طالت على الق و، يكون عند مجرة العقبة 
 .بعد دلقه  هر افأظ ص  قُ أن ي َ 

 رَ ادِ بَ يُ لِ  ا طاهراً ن يدخلهأ و، احللق يف يوم النحر  رَ ث ْ إِ طواف اإلفاضة ل ةينبغي له إذا فرغ من احللق أن يأيت مك (اخلامس)
تان يف الواجب على بهما واج نأالوجوب كما تقدم من  امث يصلي ركعتني ينوي هبم ه ،درامإأن يطوف يف ثويب  و،  هِ لِ عْ فِ بِ 

فاضة يدخل وقت طواف اإل و ، عيدهإال فال يُ  بعد طواف القدوم و ىم يكن سع إن ل أشواط   سبعةسعى يمث ، املشهور 
كما تقدم   من طواف اإلفاضة إن كان يسعى بعده لِ وَ الثالثة األشواط األُ يف  ْملُ ويستحب الر  ، طلوع الفجر من يوم النحر ب

                                                             
 و، هو بدعة  و، ال أرى ذلك : فقال ، ار ظفاأل فن الشعر ودل مالك عند ئس :ن يف ابن يونس أبن عاشر من ا ةيف داشيته على صغري ميار 

ق الشق األمين لملا د:  يف الصحيحني من دديث جابر و   .ه . اسلم قلنسوه خالد بن الوليد  اهلل عليه و ىقد كان من شعر رسول اهلل صل
نعم قال  .كالم ابن محدون     .ه ا( . بني الناس هقسم: )إعطاه أباطلحة فقال أدلق الشق األيسر ف، ث م عطاه إياه أدعاء أباطلحة األنصاري ف

من  ء  ن ذلك جز أل: قال املناوي  . يف دديث نقله اجلالل يف اجلامع -ظفارو األ شعر: ال يأ–مر بدفنهما تصريح باألال وقع و: )عقب ذلك 
م ال وذلو هذه احلكاية نع. على هذا  مبين   (..إخلمن املناسك بواب  أ ستةأخطأت يف : )فلعل قول أيب دنيفة    .ه . ااآلدمي فتحرتمان حرمته 

من لبسه  و: )رسالة لول اقين يف شرح اكما أفاده محدون أيضا يف كتاب احلج من داشيته املذكورة من أن القلش  . يف بعضها أيضاً  ةعن املخالف
لق أو يقصر فقال له نه نزل بني يديه يأم املوسم ااتفق أليب دنيفة مع دج: فقال  ذكر هذه احلكاية مع بعض خمالفة   ه(بيمين أبد نعالً  أو خفاً 

 نك أمرتين بالعملأل:  قال لك ؟ .ذ م ل و: قال له . جهل منك أما رأيت  : فقال احلجام. النعمان بن ثابت : قال ؟ . من تكون  م :احلجا
 ؟ . كون الرجلبني يديه قال له من ي أَ ي  هَ  فلما تَ . افعل ف : قال. كذا : قال ؟ . جرتك أُ فكم ، صدقت : بودنيفة أفقال . قبل أن تساومين 

سلم  ه واهلل علي ىرسول اهلل صل : قال لك ؟ .ذ م ل و: قال . أجهل منك  رجالً  رَ م أَ  ل : قال له؟! . ين النعمان بن ثابت أقل لك أ : أل مقال 
اعمل يرمحك ه : لستدار حنو القبلة مث قال . فاصدقت : قال . إىل غري القبلة  تقد جلس نتأ و ( ،ستقبل به القبلةا اخري اجملالس م: )قال 
قال . نك جهل مأ م أر رجالً  ل:م احلجفقال ا. من نادية اليمني : بودنيفة أفقال ؟ . م من نادية الشمال أ أمن نادية اليمني أبد: قال . اهلل 
ما علمت أن أ ، ياسر يف اخللعالتستحب ا ال وعنتيف اإل التيامنستحب اسلم  اهلل عليه و ىألن رسول اهلل صل: قال له ؟ . م ذلك  ل و: له 

 . لفمؤ    .ه ا. ما يف داشية ابن محدون فتنبه    .ا ه ه .و ترك مث مضى عنه ت .صدق: قال ؟ . احلالق خلع 
 نل مالك عن دفئس: يف ابن يونس  (دةلفا: )ابن عاشر من قوله  ةمع ماء يف داشية ابن محدون ميار أُنظره  ( :..إخلفن شعركاد قال) : قوله 1

 يف و .قد كان من شعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قلنسوه خالد بن الوليد  هو بدعة و و، ال أرى ذلك  : فقال، ار ظفاأل الشعر و
بني  هاقسم) :عطاه أباطلحة فقال أعطاه إياه مث دلق األيسر فأالصحيحني من دديث جابر ملا دلق الشق األمين دعا أباطلحة األنصاري ف

ا مر بدفنهمباأل تصريحال قعو ما ذكر و  بعد على ما قاله ابن محدون أيضاً  بن رباح ذلك مبين   ءن فعل عطاأقال أن يُ  إال: قلت  ( . ا ه  .الناس
  ه ا. فافهم    .هته . ا ن حرمايحرتمفمن اآلدمي  جزء  ألن ذلك : قال املناوي . نقله اجلالل يف اجلامع  يف دديث   -أي : الشعر و األظفار–
 . عنه  يَ فِ عُ  مؤلف   .
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فات أو اإلفاضة  مجرة العقبة قبل مىر  الصيد إن كان دلق و دىت النساء و له كل شيء   ل  يَِ  هلسعي بعدمتام ا بتمامه و و، 

 ا إن وطيءمأ و،  َهْدي   عليه دينئذ   ءقبل فوات وقت أداء رميها فإنه إذا وطيأو فاض قبل رميها أمما إذا  زاً درتاوقت أدالها ا
قبل أن يلق  طأَ ن طاف طواف اإلفاضة بعد الرمي مث و إ و، بة فال دم عليه العق ةمجر أداء بعد فوات وقت  اإلفاضة وبعد 

لرابع من أركان ا كنر ال وهطواف اإلفاضة  و.  يءالصيد عن الوط ةفخلن صاد فيما بينهما فال دم عليه إ ماأ و ، ي  دفعلية ه
هي على الرتتيب  و،  1طلب يف يوم النحرتُ  الِت ةهو آخر األمور األربع و، السعي إثر طواف القدوم  مَ د  قَ ن احلج يف دق م

أنه بتقدمي  إال ، م أددمها على الرمي وجب الدمإذا قد  ، فاإلفاضة واجب  احللق وبني  أن الرتتيب بني الرمي و املذكور إال
كما   ب  ستحملف يف غري ذلك ألن الرتتيب فيه اال دم إذا خ و،  ةو بتقدمي احللق عليه الدم فدي،  م هديالداإلفاضة عليه 

 : سودة بقوله  اودي بنتىل ذلك الإأشار 
و رمز ما يفعل يوم النحر    

و ثالث  و رابع  إن ُقد ما 
 ور          فالدم الزم و مجيع الص

برن دط خصه من يدري  
على الذي تقدميه قد لزم                ا            

 ال ضري يف الفعل كما يف اخلرب
قبل أن أذبح  حلقتفم أشعر  ل: فقال رجل ، اهلل عليه وسلم  ىجعلوا يسألونه صل: هو  دجة الوداع و راد باخلرب خربأ و
عن  ذ  ئومي ُسِئلَ  فما.  (ال درج و ارمِ : )فقال . رمي أنحرت قبل أن فم أشعر  ل: قال آخر  و.  (درج وال بح: )اذ فقال. 

حلرج على على مالك يف محله ا د  فيه رَ : فلذا قال ابن دجر عن الطربي .  (ال درج افعل و: )قال  ر إالخ  أُ  وأ مَ د  قُ  ء  شي
،  فيما عدامها مثاإل م وعلى نفي الد و، ية يف تقدمي احللق قبله دالف  مع لزوم الدم يف تقدمي الطواف قبل رميها ومثاإل يِ نف

السالم يف  ه الصالة وعلي هْ ب  نَ م ي ُ  ل و ، لدليل   التخصيص يتاج و، الدم   وإلمثنفي ا يف ظاهر  .  (جَ رَ ال دَ  و: )مع أن قوله 
صيص من وذ مأخوذ   (املسألة الثانية )يف -أي : الفدية-يب عن مالك بأن الدم أجاب اآل و. ليه إ ةذلك الوقت مع احلاج

عن  (الرسالة)لى عراوي فأجاب الن و.  (احملرم نع ثتفاليف تقدمي احللق على الرمي إلقاء  ن: )أبقاعدة  عموم اخلرب املار  
 لصالة والسالم غريُ عليه ا هعن لَ ئِ ألن الذي سُ ،  رتيبه واجب  تذكرنا أن  املسألتني بأن خرب دجة الوداع املذكور ال يالف ما

بفعلك  اعتد : مع وقوع الفعل (لْ عَ اف ْ : )معن  و ه ،عن لَ ئِ مبا سُ  خاص   ( .ال درج افعل و: )الذي قال فيه  و، ما ذكرنا 
بو أ قال مالك و: نصه  و ، ا أيضاً مين عنهأجاب القسطال و . بتصرف   .ه ا ته .ب بإعادالَ طَ ال تُ  و، منك  الصادر
فليهرق  هُ رَ خ  أَ  ه أويف دج ئاً يش مَ د  قَ  نْ مَ : )أنه صلى اهلل عليه وسلم قال  ابن عباس   ىملا رو  بدم   رُ ب َ جيُْ  الرتتيب واجب   : دنيفة

 دم العلم وع ألجل النسيان و مْ هُ رَ ذَ عَ  و ، عنهم احلرجفأسقط ،  عليكم إمثث املتقدم بأنه ال وال احلديأت( . و ماً دلذلك 
 و تدلق وبلفظ : )رميت  رواية علي عند الطحاوي بإسناد صحيحأن يف ده ؤيي و ( .م أشعر ل: )يدل له قول السالل 

                                                             
يَ ْوَم احلَْج  } :زيز اهلل يف كتابه الع اهم   فلذا سَ ، فعال احلج أهي معظم  و ( :..إخلهو آخر األمور األربعة الِت تطلب يف يوم النحر و) ه :قول 1

الرماية  الطواف وك هفعال احلج يكون فيأيوم احلج األكرب ألن معظم  يَ ما مسُ   إن نه يوم النحر فقال الصاوي عليه وأكما قال اجلالل  {اأْلَْكرَبِ 
 رمي والك  مور  أُ نه يزيد عليها بقل من أعمال احلج ألأاهلا ألن أعم (احلج األصغر)عن العمرة فهي  (احلج األكرب   )رتز بو اداحللق و  رالنح و

 . مؤلف   .ه ا. الوقوف  املبيت و
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 . ها ضعففي ب بأن الطريق بذلك إىل ابن عباس  رد هذا اجلوا ىلإدجر ن باباختصار وقد أشار    .ه ا ( .رأحنأن  يتنس
اضة قبل الرمي اإلف و ال يصه باحللق و ير الصحة يلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم يف كل شيء  دعلى تقو 
يخ الش كناين منسب)بسقوط الدم يف من دلق قبل الرمي للحديث املتقدم كما يف  قوالً بن بشري ا ىدك م   فمن ثَ   . ه ا. 

طواف  و، خرها آو ه و،  السعيَ  مَ د  قَ  نْ كُ من مل يَ  السعي هو الركن الرابع من أركان احلج األربعة يف دق   و.  (يىي احلطاب
 و املشرق  ىقصألو سار إىل  و هىل مكة ليفعلإمنه رجع  لو بعض شوط   فإن ترك و ، اماً ت بفعله اإلفاضة ال يتحلل إال

منسك )ا يف اهلدي كمب جُيْبَ رُ  ما زاد عليها واجب   و ات  طوف أربعالركن على الراجح عندهم ن أعند احلنفية  و، املغرب 
 هر بن حممد عن آبالمن طريق جعف هروى اخلطيب يف تاري: وى ابن دجر الكربى ايف فت (دةلفا. )رمحه اهلل تعاىل  (الوالد

   .ه ا. من اجلنة   دج بياقوتة  السالم دني الصالة و ادم عليهمآ سأن جربيل دلق ر أرضي اهلل عنهم 
ها الظهر  يدرك بل  تأخري  بال غىل من بعد الفرا إأن يبادر بالرجوع  ىسعيه إن مل يكن سع و هطواف م   َ تذا أَ إينبغي له  (السادس)

ففي ، ة كم ما بعده أفضل من اإلقامة ب يف هذا اليوم و من ألن اإلقامة ب، ها الظهر إن أمكن  ن يصلي بأألن االفضل ، 
 ن يكون خفيفاً أرجو أ هو من عمل الناس و ما:قال  طوافني : أو فاض مث أراد أن يتنفل بطواف  أ نفيم (العتبية) و (املوازية)
قال  . صلين أقيمت الصالة فله أن يلبث ليإ و:  (املوازية)زاد يف . يقيم دىت يصلي أو أن يرج  ع  ن مسع األذان فواسإ و ،

   .ملن أن يرجع إيل   ب  دَ أَ :  قال؟ . إن أقام يوم اجلمعة هل يقيم دىت يصلي اجلمعة  و:  -مالكعن  : أي-ب عنه أشه
 . (التوضيح)كما يف 

 (فالدتان)
  اً .ل أفذاذب ها مجاعةً  أن أهل من غري احلجاج ال يقيمون و، ال سنة  و ندباً  ال يطلب من احلجاج صالة العيد ال (األوىل)

 .رمحه اهلل  (منسك الوالد)كما يف 
من  لَ بِ ما قُ  نأ : (أددها) : آيات   مخسها  ب اعلم أن من و : قال الشربخيِت:  (شيخنا عليه ةداشي)يف  (الفالدة الثانية)

 .منها اللحم  فطال وذ أةكون احلد  : (ةالثالث و) . نُيِ عْ للحجيج مع ضيقها يف األَ  عهاااتس : (ةالثاني و) .رفع يُ  1احلصيات
قلة :  (ةاخلامس و) .السكر  إن كان من شأنه أن ال ينفك عنه كالعسل و و، يقع يف الطعام  الذباب ال : كون (ةالرابع و)

 له : نظمها بعضهم بقو  و. ها  البعوض ب
و آي من مخس  فمنها اتساعها      

و منع ددأة من وذطف حلمها        
 و كون ذباب ال يقع يف طعامه                     ا

ا    حلجا   ج بيت اهلل لو جاوزوا احلد 
ا        و ِقلة وجدان البعوض ب ها عد 

 و رفع احلصا املقبول دون الذي رُد ا
                                                             

 . صحيح اإلسناد :قال  و ماحلاك ابن عاشر روى الطرباين و ةابن محدون يف داشيته على صغري ميار ( : يرفع تاياحلص لَ بِ ما قُ  ن)أ ه :قول 1
منها  ب لَ قُ ما ت ُ ) : قالف. ها تنقص  نأ س  حِ نَ ف َ  كل سنة    ىرمهذه اجلمار الِت تُ ، يا رسول اهلل  : تقل: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال 

ن أ وعد البيت ألن اهلل سبعني ،وبة يف ضر م ستمالة ألف دصاة   كل سنة    ىجمموع احلص و   .ه ا ( .يتموها مثل اجلبالألوال ذلك لر  و ، عَ فِ رُ 
ه  .  ا ظه .بلف هالمك  ه  . ا.  (وال ذلك لرأيتموها مثل اجلبالل و: )سلم  هر بذلك معن قوله صلى اهلل عليه و، فظألف  ستمالة كل سنة    جهي

 مؤلف .
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 (املهم التاسع)
  نم يف آداب أيام

 ألن اهلل تعاىل يقول :  (أيام التشريق)و كره مالك أن ُتسمى 
 {َواذُْكُروا اهللَ يف أَي ام  م ْعُدوَدات  }

 ول باحملصبمع أدب النز 
 ةهي ست و

 ةفوق مجر  هُ تُ يْ بِ مَ أن يكون  و ، لَ ج  عَ ت َ  نإليلتني  و،  لْ ج  عَ ت َ م ي َ  إن ل ليال   ثالث مبن تهعلى مبي صر اينبغي له أن ي (األول)
 . مبن تْ بِ م يَ  مكة ل ةفمن بات دوهنا جه  ،مجرة العقبة من من و، العقبة 

خذ أي و،  أً توضم ن يذهب قبل صالة الظهر ماشياً أمن اليوم الثاين من أيام من  ينبغي له إذا حتقق زوال الشمس (الثاين)
 و: ري مقال األ. هو مسجد اخليف  و-ىل اجلمرة األوىل الِت تلي مسجد من إفإذا وصل  ، ةاعشرين دص معه إددى و

اها بسبع رم -بتصرف   .ه ا . اسخالط النأع الذي جيتمع فيه ضاملو  : لغةً  (اخليف)ألن . من  ءمساأمن :  (فُ يْ اخلَ )
 اجلمرة و مع كل دصاة يف هذه رَ ب   كَ يستحب له أن يُ  و ، طريق مكة مستقبالً  هدصيات من جهة مسجد اخليف دال كون

 ةبل وصول احلصالو ق ظاهر والقبل النطق به كما هو  هليد ةفارقة احلصامبيفوت املندوب  و، غريه  غريها يف هذا اليوم و
يستحب له  و ،تفريق اليسري كما تقدم المع ، غريه  وايل بني رمي احلصيات يف هذا اليوم ويستحب له أن يُ  و، محلها  ل
 مث يأيت اجلمرة الوسطى ، ع  ا سر إب (سورة البقرة)قدر قراءة  1مث يدعو،  ةيقف مستقبل القبل، فن يتقدم بعد الرمي أمام اجلمرة أ

                                                             
سلم كان إذا دعا ضم   و اهلل عليه صلى عباس أن رسول اهلل ابن ري عنيف الكب الطرباين يديه يضم الكف  روى رافعاً  ( :..إخلمث يدعو: )قوله  1

األفضل أن  و: تبية يف الع و. عمل املشارقة ه كما جرى ب  تْ ل  ق َ  نإ و ة  بينهما فرج سط الكفني وببإما  و ههما مما يلي وجه ونبطعل ج  و هكفي
نعلم  ال: ذا قال ابن املنذر ل و. يف صحيح البخاري ثبوت رفع اليدين عند اجلمرتني األولتني  و   .ه ا قَ ل ْت .ن إ بينهما فرجة و و هيبسط كفي

 تَ بُ ث َ  و ،باجلملة فرفع اليدين يف الدعاء جرى به عمل الناس  و. ما رواه ابن القاسم عن مالك  إالنكر رفع اليدين يف الدعاء عند اجلمرة أ داً دأ
 إىل مجلة  التوضيح  اجلالل يف يف شرح املهذب و أشار النووي يف األذكار و و، ليف تأاجلالل السيوطي ب و ابن املنذرأفردها دديث   مالةذلك يف 

على نظم  ةكما يف داشية ابن محدون على صغري ميار . األيدي فيها  ترفع ِتمالك يف كتاب احلج األول من مواضع الدعاء ال ل م يورده منها و
أن فيه  وطةمللقايف املسالل  شرييشيو ناب الدعاء فنقل والدي رمحه اهلل تعاىل عن الو قما مسح الوجه باليدين عأ و . لفؤ م   .ه . ابن عاشر ا

 : أقوال   ةثالث
 .ال  رفعهما أو ءً هما وجهه سوا مسح ب ي: ول األ

يف آخر  فمن مث قال ابن عبد السالم الشافعي، داديث تدل على نسخه ثالثة أفقد نقلن يف سالح املؤمن .  ههما وجه مسح ب ال ي: الثاين 
 .  مبدع   جاهل   إال همسح بيديه وجه ما ي ه :فتاوي

 مسح باب ما جاء يف)خرجه الرتمذي يف أذلك ملا  و. هما  مسح ب م ي ما لهم يرفع إن ل و، هما  ن رفعهما مسح بإ ةتفرقال لث :القول الثا و
ما دىت يطهم  ذا رفع يديه يف الدعاء لإسلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و : كانعن عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه قال  (األيدي يف الدعاء

ها يف الدعاء  مدون ي ال: فقيل .  (يديهمأيقبضون : )فقال  قواماً أتعاىل  اهلل سبحانه و م  ذَ قد  و ( :الدر النظيم)قال يف  و. جهه هما و  مسح ب ي
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مامها أمث يتقدم  ، طريق مكة هو مستقبل   مسجد اخليف و ةن يرميها من جهيستحب له أ و ، فريميها بسبع دصيات أيضاً 

رة العقبة فريميها مث يأيت مج ، سورة البقرة أيضاً  إسراع رقد ةهو مستقبل القبلو يدعو  و،  هجيعلها عن ميين و، ذات الشمال 
ني رمي اجلمار ب ةاملواال و ، كل دصاة  يستحب التكبري مع و، ا كما مر يف رمي مجرة العقبة يوم النحر هل هو مستقبل و

 رمي وليستحب له أن ينصرف من ورالها ألجل وقوف اآليت ل و، لدعاء عند هذه لضيق موضعها لال يقف  و، الثالث 
 .مام اإليذاء  زددام فيحصل معه تال يكثر االئل
مث إن شاء  ة ،املتقدم ةالثالث على الصفذا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر رمي اجلمار إينبغي له  (الثالث)

ط يف صحة التعجيل لكن يشرت ، يومها  يرم مبيت ليلة الرابع و يسقط عنه و، على املشهور  اً ي  ك  لو مَ  أن يتعجل فله ذلك و
 الرابع و ليلة من ملبيت با هقبل أن جياوز مجرة العقبة لزم بتفإن غر ، قبل غروب الشمس من اليوم الثالث  أن يرج من من

عجبين ألمري احلج ال ي: قال مالك  ة(املدون) فيف ، ن يتعجلأخري أالتيف من ال ضرر عليه  مري احلج ويكره أل و ه ،يوممي ر 
فيؤدي ذلك لتضييع  ،تعجيل ال نيته قد يقتدي به من مل يكن و، كثر الناس أتبعه لفلو تعجل  ، نه متبوع  ن يتعجل ألأ

 .م الرابع ك الشعرية يف اليو إدياء تل
ار الثالث فريميها  ىل اجلمإن يذهب أ همشس يوم لحتقق زوا و، ليلة الرابع  من بات ب و، ينبغي له إذا مل يتعجل  (الرابع)

 .قد مت دجه فلينفر من من  و ، كما تقدم
هو ما  و-ح ل لألبطبعد زوال الشمس من اليوم الرابع ينبغي له إذا وص الثالث بعد رمي اجلمار إذا نفر من من (اخلامس)

به الظهر فصلى ،  اً تحبابنزل به اس -طادهنبىل املقربة الِت بأعلى مكة مسي بذلك الإ اً منتهي (املعابدة) ةبني اجلبلني من حمل
حمل  و. ن ديث كا هبطح صالأللقبل الوصول  هما خاف خروج وقت و، يقصر الرباعية  و، العشاء  املغرب و العصر و و

إال  و ،م يكن رجوع غري املتعجل يوم اجلمعة  ما ل و، ندب النزول به إال فال يُ  و  ،ه مامل يكن متعجالً استحباب النزول ب
 .لجمعة لدخل مكة  و برك التحصيت
ام هبا إذ هو د بالطواف بالبيت ما لفنر من التثيك و، بطح أن يقدم إىل مكة ألاالعشاء ب ىينبغي له إذا صل (السادس)

بن الذخرية عن ا به كما يف وءضو ال زمزم و ءما ر من شربثِ كيُ  و ه .ابن احلاج يف مناسك هقال. ة اللصأفضل له من تنفله با
ماء زمزم ) :ذلك ألن دديث  و.  (من كل داء   شفاءً  و نافعاً  علماً  كَ لُ أَ سْ أَ اللهم إين : )ليقل  و: قال ابن عباس . دبيب 

 غي العمل به وفينب :  محدونن البيهقي قال اب و ماحلاك و ينةبن عيالمة احلفاظ كمن األ وادد  غري  هصحح ( .ملا شرب له
 ُغِسلَ نه أل- ؤهما و .وغريه  بكما يف احلطا.صون يُ ال كابر لو فرضنا عدم صحته مبقتضى جتربة النفع به من عدد من األ

 رمحه شيخنا )إعانة يف . وبلقيين عن ال (املواهب) نقله يف كما.فضل من ماء الكوثر أ -سلم به قلب النيب صلى اهلل عليه و
 و مباركة   ألهنا : أي:  نصه ما( معتمر   و داج   لغري لو و مستحب   زمزم ماء شرب و: ) املعني( )فتح قول على تعاىل( اهلل

 استقبال ن  ُيسَ  و ،( له شرب ملا زمزم ماء: ) حلديث اآلخرة و الدنيا يف ملطلوبه يشربه أن ُيَسن   و.  سقم   شفاء و طُْعم   طعام

                                                             
 ى أبوهريرةو ر  و .سم األعظم باإل ءالدعا: يف . عمران آل أول سورة : يف . فضله  قاته وأو  آدابه و و ءفضل الدعا: يف  هذكر . ال يف السؤال  و

 يديه رافعهما اً طبأس اً سلم أنه كان إذا ختم القرآن دعا قالم رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه و
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 ال أهنم املنافقني بني و ابينن ما آية: ) قال سلم و عليه اهلل صلى أنه البيهقي روى ملا منه يَ َتَضل عَ  أن و ، شربه عند القبلة

 ملا زمزم ماء: ) قال نهأ سلم و عليه اهلل صلى نبيك عن بَ َلَغيِن  إنه اللهم:  شربه عند يقول أن يسن و( . زمزم من يتضلعون
 يتنفس و ، يشرب و تعاىل اهلل ُيَسم ي مث.  فافعل اللهم( دنيا و ديناً  يريد ما يذكر و) كذا و لكذا َأْشرَبُهُ  أنا و ،( له بَ ُشرِ 

 داء كل من شفاءً  و واسعاً  رزقاً  و نافعاً  علماً  اسألك إين اللهم:  يقول َشرِبَهُ  إذا عنهما اهلل رضي عباس ابن كان و.  ثالثاً 
 منه يُ َنض حَ  أن نويس املاوردي قال.  يشرب و عليها الذي بالدلو منها ينزح أن و فيها النظر و البئر إىل دخولال ُيَسن   و. 

 عنها اهلل ضير  عالشة أن البيهقي ففي ، أمكنه ما منه َيْسَتْصِحبَ  و مال ها من يتزود أن و صدره و وجهه و رأسه على
 ، منه يسقيهم و ىاملرض على يصبه كان و القرب يف يمله كان سلم و يهعل اهلل صلى اهلل رسول أن وذرب و حتمله كانت

 بأبسط زمزم مباء بالتربك يتع لق ما األول  املطلب  مهمات آخر ذكرُتا الِت الفوالد من الرابعة الفالدة يف تقدم قد و
الواردة فيها الِت  ةضاعفم املليغتنسجد احلرام الزم الصالة مع اجلماعة األوىل يف امليُ ين أ ينبغي له أيضاً  و . تغفل فال ه ذا من

 .ها  تقدم لك بيان
 (تنبيهات)

 (األول)
ن ويل السقاية مبكة غري م وة اإلبل عار املتقدم على غري  طهالليلتني ملن تعجل واجب بشر  الثالث الليايل مبن و تمبي

ال دم عليهم  و، لثالث لاين مث ريمون لليوم الثفون يف الثالث فيأت، يف تأخري رمي مجار اليوم الثاين  فَ يُ َرخ ُص للرعاة يف تركه و
ها اهن الرخصة ال تتعديف كو  و. ها  ملبيت باألجل  ةَ ك  لِ مَ يف كل يوم مث يعود  هاراً  ما من ويل السقاية مبكة فريمي اجلمار نأ و، 
مكة  ب اتَ بَ ف َ  هُ ضُ رَ مَ  هُ سَ بَ من دَ  و،  نم بات ب نإعليه الضيعة  ىمكة يش يقاس عليهما من له متاع ب و ،و تتعدامها أ

يف  ابن عباس روىقد  و:  (التوضيح)قال يف  هما .علي عرفة اإلطالق قياساً  و ابن شاس و ابن  ظاهر خليل و،  1خالف  
 يل  ليس فيه دل و :الباجي  ال. قمكة  س يبيت عنده بأال ب  :من بات ب نإمكة يشى عليه الضيعة  الرجل الذي له متاع ب

دبسه  نفيم ابن رافع هعن َرَوىمذهب مالك لزوم الدم دسبما ه ضيتالذي يق و ، هُ ص  يَُ  ألن ذلك عذر  ، نه ال يلزمه دم أ
   .ه ا . ن عليه هدياً أمكة  بات بف مرض  

 (التنبيه الثاين)
شرتط يف يُ  و ، ل واجب  م يتعج ملن لكذا يف اليوم الرابع  املتقدمه و ةالثالث على الصف ثالث يف اليوم الثاين وال ررمي اجلما

 :شروط  ستةُ  تهصح
 ه .ز م جيُ  بعضها قبل الزوال لاها أو مر  يام الثالثة بعد الزوال فإنأن يكون الرمي يف األ (األول)

                                                             
يف حتفة  و ه .واز ج الرخص ويف وهو مبين على اخلالف يف منع القياس  ( :الفخىل ..إتتعدامها أو يف كون الرخصة ال تتعدامها و) ه :قول 1

لى حمل على ما قيل أن الرخصة يقتصر فيها ع منعه مبين   و   . قلت :ه ا.  الرخص ضعيف  يف منع القياس  و: ابن دجر على منهاج النووي 
 ر  مْ تَ بِ النخل  على ما ورد من جواز بيع الرطب على قياساً  يف الشجر بزبيب   بجبواز بيع العن ض  ارَ عَ نه مُ أل : أي (ضعيف  ) ه :قول و، ودها ر و 

هايته على  اق الرملي يف نحلاإلجزم ب و ، ىل الرطبإ يَ هِ ليه كَ إألن احلاجه  ررطب البسالاملاوردي ب قَ حلَْ أَ  بل،  كل    ىلإرض جبامع احلاجه بفي األ
 مؤلف .   .ه. ا  فةكما يف شرواين التح  .املنهاج 
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 . رصاص   و حديد  ك ن  معد ال ب و طني  بأن يكون حجر ال  (الثاين)
 . ةعلى اجلمر  ةفال يكفي وضع احلصا،  هال برجل و س  ال بقو ، بيده  طرداً :  ي( . أرمياً )أن يكون  لث(الثا)
الثالثة دىت ال  و،  وىلاألُ  ةكمل رمي اجلمر دىت يُ  ةالثاني ةفال يصح رمي اجلمر ، جلمار الثالث ا الرتتيب بني رمي (الرابع)

                                                                                                                                   ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف.يكمل رمي الثانية 
للمكان  اسم  :  (اجلمرة)قيل أن  و. ما حتته على املعتمد  سم للبناء و: إهي  و ة( .اجلمر )أن يكون الرمي على  (اخلامس)
يف وسط اجلمرة  اً املعتمد يكون البناء قالم ىفعل.  (داشية الدسوقي)كما يف   ( .سالل )الال (اجملتمع) الذي جيتمع فيه احلصا

رض م تنزل األ ل و ءق البناو ن وقفت يف شقإ و ، اتفاقاً  هتأع احلصاة اجز ضعت مو دف و ءلبناى افإن رم، عها ضعلى مو  عالمةً 
 .ته على املعتمد أجز أ
، ول صابع على األصباء باألهو رمي احل و، ملهملة ء اباحلاأو مبعجمتني  1فاخلذ ىقدر دص ةن تكون احلصاأ (السادس)
 و أقوال ، أو دون األُن ُملة طواًل و عرضاً النواة أو لفولة اهل هو ك زيءقل ما جيُ أيف  ختلفا و، ها على الثاين امليد بتماب و
و ، دم العكنه  القمحة ألو كاحلمصة  الصغري جدا ً  ءال جيزي و،  قليالً ف ذخلى اكرب من دصأن تكون أستحب مالك ا
 باليد اليمن إالو  ، ةصابع ال بالقبضأليستحب أن يكون الرمي با و ،  يؤذي الناسئالكره ليُ  الكبري عند اجلميع و ءجزي يُ 

ه م يلتقط ل و،  هُ رَ سَ كَ س ، و حصى قد  ، و أن يلقطه بنفسه ، فيكره مبتنجنجس املت احلصى ره  طَ أن يُ  و، عسر أأن يكون 
 .به  يَ مِ رُ  حصى قد ، و

 (التنبيه الثالث)
لريميها  ف غريهك يف ةال يرمي احلصا و، ن يرمي عن نفسه أ هوجد من يمل و جيب على املريض إذا قدر على الرمي حمموالً 

 بذا استناإيستحب له  و،  همن يرمي عن يبن يستنأجب عليه  و فإن عجز عن ذلك حمموالً  ، عنه ألن ذلك ال يعد رمياً 
لدعاء عمن للنالب أن يقف ليستحب  و،  واددةً  ةً تكبري  رب لكل دصاة  يك أن وقت رمي النالب عنه ألجل ىأن يتحر 

 يسقط عنه ال و ، دعويلدعاء فلوقت وقوف النالب  ىللمنوب عنه أن يتحر  يضاً أيستحب  و، صح ينوب عنه على األ
نه يف احلقيقة عنه أل هعلى الصغري الذي ال يسن الرمي إذا رمى ولي مال د و،  مثبل إمنا يسقط عنه اإل،  الدم برمي النالب

                                                             
:  ان عن الفضل ابن عباس قالابن دب النسالي و و همام أمحد يف مسندملا رواه اإل ( :..إخلفذخلى اقدر دص ةن تكون احلصا)أ ه :قول 1
: قال املناوي  ة( .مر اجل هب ىاخلذف الذي ترمى عليكم حص: )قال  فلما دخل بطن من، سلم بعرفة  ردف رسول اهلل صلى اهلل عليه وُت نْ كُ 

اهلل عليه  ىنيب صلال و) ه :خر آ قول الراوي يف هذا مع املراد ب: قال الشوبكي . به اجلمرة ى رمتُ اخلذف الذي  ىصحمار اجلعليكم يف رمي  : أي
َ ب َ أ ه  . ف َ  ذف .ليس املراد أن الرمي يكون على هيئة اخلر  و ، فذخلى االبيان حص اإليضاح و:  (ف اإلنسانذسلم يشري بيده كما ي و به  ني 

 يفقأنه أ العدو و أكنال ي بأنه هللعو ،  خرب الشيخنييف  هعن ي  هاخلذف فإنه من يئةه ب لسنة يف رمي اجلمار أن يكون كهيئة الرمي باليد الا أن
الرمي جبميع  ءزيجيُ ) ه :لعلى أيب دنيفة يف قو  فيه رد   و. يرميها برأس السبابة  و ههام بإعلى بطن  ةن يضع احلصاأهو  و. يكسر السن  العني و

، ناسكهم ن يعلم الناس مأ ماإلما ىعل نأفيه  ر وقال ابن جري. سلم يف دجة الوداع  اهلل عليه و ىالنيب صل ههذا قال و (أجزاء جنس األرض
اجلامع  . قال ابن دجر : إسناده صحيح . كما يف كبريه علىها  قدر احلصاة الِت يرمى ب سلم علمهم الرمي و اهلل عليه و ىفإن املصطفى صل

 الصغري . ا ه  . مؤلف .
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الدم  هسقط عني و، عاد الرمي أاحلاصل بالغروب من اليوم الرابع  واتصح املريض قبل الف نإف، الصغري  ب الهو املخاط

يستحب ملن  و .م يسقط عنه الدم  ل مثالً  يف ثاين يوم   وأعد الغروب عاد بأفإن ، ناب فيه أعاد قبل غروب اليوم الذي إن أ
ه اب عنن عن نفسه مث رماها عمن بتمامها أوالً  مجرةً  ىمر  فإن، عنه  ابن مث عمن، عن نفسه  ن يرمي أوالً أيرمي عن غريه 

 ةادص ن نفسه وع دصاتني مثالً  اة  أوكما لو رمى حص،تتابع بني اجلمرات الثالث ال همع الكراهة لرتك أهبالعكس أجز  أو
 بني من لو شرك بينه وف، تتابع بني رمي احلصيات على املعتمد اله كمع الكراهة لرت  أَهُ زَ جْ أَ  هعمن ناب عن دصاتني مثالً  أو
 .منهما  وادد  و احلصاتني مل جيز عن أ ةاحلصاة الوادديف اب عنه ن

 (التنبيه الرابع)
فوقت . ) (لرتتيبلفضيلة ا ستدراك  اوقت و ) (قت قضاء  )و  و (فضيلة   )وقت و (وقت أداء  )ما بعده  رمي يف اليوم الثاين ولل

 (وموقت قضاء كل ي. )و ر الزوال قبل صالة الظهر أث هاعقيإ (وقت الفضيلة. )و ىل غروب الشمس إمن الزوال  (األداء
 (ضيلة الرتتيبف كوقت استدرا. )و ت قضاء اليوم الرابع ليس له وق، فىل غروب الشمس من اليوم الرابع إمن غروب مشسه 

ده مما هو يف اليوم املنسي ما بع ب و هما نسي فإنه يأيت ب ، هليومى ن رمأمن اجلمرات مث ذكره بعد  فيما إذا نسي شيئاً  رُ و  صَ تَ ي ُ 
مثال ذلك . لصالة ا ال يعيد ما خرج وقته كما يف و، لفضيلة الرتتيب  اً ما دضر وقته إستدراك يعيد استحباباً  و،  وجوباً 
املنسية فإنه  مث ذكر اجلمرة األوىل ه ،بتمام هرابع و هاين النحر مث رمى ثالث النحر بتمامثنسي اجلمرة األوىل من  لو: هنا 

اليوم الرابع  مث يرمي ،لعدم الرتتيب  باطل   نه رمي  مث مجرة العقبة ألى هي الوسط و ، ما بعدها وجوباً  يرمي اجلمرة املنسية و
مع  رتتيب بينهما واجب  ال و،  (ما دضر وقته) و (املنسي)بني  نه ترتيب  أل، لفضيلة الرتتيب  اً إستدراك اً استحباب هتمامب

 و، و مع النسيان ل و فإنه واجب   ، يف اليوم الوادد اتعادته خبالف ترتيب املنسيإستحب افلذا ، نسيان الالذكر ال مع 
 املغرب و لعصر وا صلى الظهر و نسي الصبح و يف الصالة ما لو هالمث و، خرج وقته قد  و اليوم الثالث فرميه صحيح   اأم

 .وقتهما  جو ر خلالعصر  ال يعيد الظهر و و، وقتهما  اءبقلالعشاء  املغرب و فإنه يصلي الصبح و، العشاء مث ذكر 
 (التنبيه اخلامس)

 عدها خطبةً يستحب له أن يطب ب و ، الظهر قصراً يصلي بالناس فىل مسجد من إيف ثاين النحر أن يأيت  ميسن لإلما
، ه اخلطبة لحجاج دضور هذليستحب  و ، طحبالنزول باأل يل وجالتع كمد و،  يعلمهم فيها بقية أفعال احلج،  واددةً 

 يف الشرح ةم الشيخ ميار ظقد ن و. هي آخرها  و، ب احلج طالثالثة من خهي هذه اخلطبة  و، دضور صالة الظهر قبلها  و
 : فقال الث مانية ها اىل نأ و، بن عاشر مثلثات احلج االكبري على نظم 

مثلثات احلج فيما أذكر  
 رمي  و إس                    راع  مبيت  مبن

 ُغسل  طواف  ُخطبة  ُتسَتْحَضرُ  
 دم  و إد               رام  َظِف      رَت بال من

 . علمأىل تعا اهلل سبحانه و و، ه لذلك ب  نَ ت َ ف َ 
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 (املهم العاشر)

 يف آداب العمرة
 ث مانيةهي  و

 ر ،من الوت دُ كَ َأْو هي : قال مالك . يف العمر  ةكدمؤ أن يعتمر ألن العمرة سنة  اً دَ رِ فْ باحلج مُ  ينبغي له إذا أدرم أوالً  (األول)
ها  نأمالك  عن (النوادر)يف  و.  (حلاجبن اامنسك )نقله احلطاب عن  كما.يف تركها  صَ خ  من املسلمني رَ  ال نعلم أدداً  و

: الك عن م (املوازية)يف ما  و : (العزية)قال الشيخ دسن العدوي على .  (الدسوقي)كما يف   الوتر .سنة مؤكدة مثل 
 (ترمن الو  دُ كَ ْو أَ )ها  نأ ه :عن مالك من قول (ن احلاجاب منسك)نايف ما نقله احلطاب عن ال يُ .  (الوترك ةالعمرة سنة واجب)
به قال الشافعي  و ،احلج كىل وجوهبا  إابن دبيب  اجلهم و ابنذهب بل    .ه ا. يف املساواة  نه تشبيه يف أصل السنية الأل
على  يكره تكرارها يف العام الوادد و،  مرةً  حب يف كل عام  تتس و. كما يف اخلرشي .قيل فرض على غري أهل مكة  و، 

مالك  ها كر إمن و، مرة  يف كل شهر   ةال بأس بالعمر : قال ابن دبيب  و، بن املاجشون ا جاز تكرارها مطرف وأ و، املشهور 
ما ورد  و :قال الصاوي . مع قدرته على تكرارها واددة مرة  ر يف كل عام إالمم يعت تكرارها ألنه عليه الصالة والسالم ل

و يف يوم عرفة ل و، يقات العمرة الزماين مجيع السنة م و   .ه ا. عن السلف من تكرارها فلم يأخذ به مالك رمحه اهلل تعاىل 
هلل عنه أليب ألمر عمر رضي ا ةالناس يف الوقوف بعرف يعمل عمل العمرة و، فرم حج م يُ  أيام من ملن ل و، يوم النحر  و، 

الثاين يف  أخط و تهول رادلل األضالاحلج إل ماقد فاُت األسود دني قدما عليه يوم النحر و بن هبار أيوب األنصاري و
 .كما يف املوطأ . ويهديا قابالً  اهيقضي ما باحلج وهدرامإمن  ة  عل عمر فب الالعدة أن يتحل

إىل جهة من جهات  مث يذهب، يتجرد  ر بعد فراغه من أعمال احلج أن يغتسل يف منزله ومينبغي له إذا أراد أن يعت (الثاين)
حرم يُ ، لمث الباقي ،  (احلديبية)مث ،  (التنعيم)مث ،  (اجلعرانة)دم أن افضلها تق و، األفضل أن يبعد عن طرف احلل  و، احلل 

 يف ةف بعرفمن احلرم مث وق قارناً أو  فرداً احلرم كما مجع من أدرم باحلج مُ  و بني احلل ادرامهإليجمع يف ، بالعمرة من احلل 
 شاردهقال  . (التنعيمو ) (اجلعرانة)فضل منها من أقات العمرة من املي و:  (الب)اجلقال يف . و احلرم  به بني احلل هدرامإ

 مكة من أهل اآلفاق أن يعتمروا من لكن رخص ملن كان ب، اإلدرام إمنا هو من امليقات  يفاألصل ذلك ألن  و: التلمساين 
الشيخ يىي  كبناين منس)كما أفاده .األفضل اإلدرام من مواقيتهم  و، م يبلغوا مواقيتهم  ل نإ و،  (التنعيمأو ) (اجلعرانة)

فإن أدرم  ،احلرم أو ال جيوز اإلدرام بالعمرة من مكة  و ، احلرم و درام أن جيمع فيه بني احللإكل ة  شرط صح( . فاحلطاب
يسعى  ىل احلل قبل أن يطوف وإيؤمر باخلروج  و، عليه على املعروف  ال دم هبا منهما فاملعروف من املذهب انعقادها و

يؤمر بإعادة  و ة ،الفدي تهسه لزمأن دلق ر إ و، كالعدم   هسعي و هىل احلل فطوافإ ههلا قبل خروج ىسع و فن طاإف، هلا 
حلنابلة أنه ا عن الشافعية و و:  (خليل كاحلطاب على منس)نعم قال . ىل احلل إ هاحلالق بعد خروج السعي و الطواف و

ا . د احلنفية كذا عن و ، اإلدرام من امليقات هلزمه دم لرتك و ،عمرته  ح تْ صَ  ل  حِ لْ لِ  هدلق قبل خروج و ىسع طاف وإن 
والوقوف  ةفعر  ىلإيف صحة اإلدرام بالعمرة كما جعل الشارع اخلروج  شرطاً  ل  حِ لْ فمالك جعل اخلروج لِ ، باجلملة  و ه  .
 بدم  ه كتر  رُ ب َ جيُْ اً واجب وهالثة جعلاأللمة الث و ة( .احلج عرف: )ديث قال ، يف صحة اإلدرام باحلج شرطاً  من ليلة النحر أً جز 
ىل العمرة إ اهُ د  عَ ت َ ال ي َ ، باحلج  خاصاً  ( .احلج عرفه: )قوله صلى اهلل عليه وسلم  واجعل و، درام باحلج من امليقات إلاك
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ألن ، هذا  ال يعارض ( .دىت أهل مكة من مكة: )إلدرام باحلج لقوله صلى اهلل عليه وسلم بالنسبة  و: قلت  فافهم .

احلج  عالشة رضي اهلل عنها بعد ةمر السيدأ بل، ذلك يف املعتمر  لْ قُ م ي َ ل  و، باحلج كما علمت  خاص   ة(احلج عرف)
نا على منسك شيخ ةداشي)كما يف . درام باحلج فقطال لإلإ ذلك على أن مكة ليست حمالً  ل  دَ فَ ، من التنعيم  رباالعتما

ىل احلل إبل يرج : قال ؟ . من جوف مكة بعمره  ل  هِ هل يُ ، من أهل مكة  عن رجل   مالك لَ ئِ سُ :  أيف املوط و.  (الوالد
زار احلرم من يُ ما  إن و.  (زيارة البيت: )ن العمرة أل و.  (احلرم و ل  اجلمع بني احلِ : )ألن شرط اإلدرام : أي  .منه  مُ رِ حْ يُ ف َ 

 . (شرح الزرقاين عليه)كما يف . أبو عمر  هقال. يف بيته من غري بيته  رُ وْ زُ مَ  زار اليُ خارج احلرم كما 
كمل رمي أ و،  هحلج ىسع طاف ود كان ق و،  يام منأينبغي له إذا أدرم بالعمرة بعد زوال اليوم الرابع من  (الثالث)

قبل  ىعس ن طاف و، فإال بعد غروب ذلك اليوم إمن أفعاهلا  أن ال يفعل فعالً ، ها مع الكراهة  نعقد إدرامه با و،  اجلمار
بسبب  دخول احلرم: ألن ، ىل احلل فال يدخل احلرم دىت تغرب الشمس إن خرج إ و، كالعدم   هسعي و هالغروب فطواف

 حمرماً  كان  نال ينعقد إدرام العمرة مم و ه ،عادأفإذا دخل قبل الغروب ألجلها ، من عملها  هو ممنوع   و. هلا  العمرة عمل  
درام إكما ال ينعقد   ، أيام التشريقو متضي كمل دجه هبا دىت يُ  هدرامإع المتنا اليوم الرابع قبل زوال  قارناً  أو حج مفرداً 

 و،  هدرامإقد انع وىلاألق فإن أدرم بالثانية قبل دال، أركان األوىل  لخرى دىت يكمأُ  قبل بعمرة   كان حمرماً   نالعمرة مم
 (الطراز) ظاهر كالم صادب و. يل عن ابن عطاء اهلل دقله التاحنوه على ما ن ليوم واك  بَ رُ ق َ إن هلما  وادد   يكفيه دالق  

 . وجوب الدم وإن كان مع القرب
أما  و،  ذ  ئة دينفإذا وصل البيوت قطع التلبي، ىل بيوت مكة إينبغي له إذا أدرم بالعمرة من احلل أن يستمر يليب  (الرابع) 

لو ا كم  ذ  ئعها دينيقط، فىل ددود احلرم إيستمر يليب دىت يصل فإنه  ةها من أدد مواقيت احلج اخلمسة املتقدم إذا أدرم ب
من أدد  قارناً  أو باحلج مفرداً أو ها  آداب اإلدرام ب تْ مَ د  قَ قد ت َ  و. واقيت املها من منزله من كان منزله من دون  أدرم ب

 قيت .املوا
ركانه الثالثة بأ اً تيأ يكونل هعيها على ما تقدم بيانس بالعمرة أن يبادر بطوافها و ينبغي له إذا أتى من احلل حمرماً  (اخلامس)

 . (السعي) و (الطواف) و (اإلدرامهي : )الِت 
كما لو غسل   ئ ،من ممنوعات اإلدرام غري الوط ئاً ذا أمت سعيه للعمرة أن ال يفعل شيإله  -أي : يندب-ينبغي  (السادس)
 و ه ،علي ء شيال و ارتكب مكروهاً  همنها قبل ئاً شيأو إن فعلها ف، قبل احلالق  ي  ذْ دصل منه مَ ، أو حنوه  اسول وغسه بأر 
 اً جب هديأو أن كل ما  يقال السنهور  و ري .و هجاألعليه الشيخ علي  هذا ما اهلدي .نزل فإنه جيب عليه أ وأ ئما إذا وطأ

 . غريه و (عاجملمو ) كما يف. قبل احلالق وجب عليه هدي   مثالً  ي  ذم فإن دصل منه، العمرة يف  اً يف احلج يوجب هدي
ره بيده إن كان أن ينح وأه ، من مكة أجز  هر حن ما ديث و، عند املروة  هسه أن ينحر هديأينبغي له قبل أن يلق ر  (السابع)

 ةال بدخول الكعبة خشي و قبل احلالق بطواف   يستحب له أن ال يتنفل بعد السعي و و ،ه رُ ص  قَ ي ُ  وأمث يلق رأسه  اً ،عارف
 ( .البيان)يف  هقال.  العمرة ما ليس منها أن يدخل يف

احلالق أفضل  و،  هلصو أُ  بِ رْ أن يأخذ من ق ُ  هُ رَ ص  إذا قَ  و،  َغْيهِ دْ عظم صِ إىل ينبغي له إذا دلق أن يلق شعر رأسه  (الثامن)
بن القاسم دلق اه مسع رفع نبا نص و، عليه يف احلج  ثالشع ءبقالأفضل  هالتقصري يف دقف ع  ت  مَ تَ مُ  لرجل كما تقدم إال لل
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العمرة ما  ان بني احلج وفإن ك:  (مرياأل)يف  و.  إيل   ب  دَ أن يعقبه احلج بيسري فتقصريه أَ  املعتمر أفضل من تقصريه إال

 .برأسها كما تقدم  ة  ال لضرور إعليها  ني   عَ ت َ مُ طراف شعرها أالتقصري يف دق املرأة من . و يطول فيه الشعر فاحللق أفضل 
 (يهتنب)

 طشرو  ىل احلل منإاخلروج  د  عُ م ي َ  ل و،  (منسك والدي رمحه اهلل تعاىل)كما يف ( . اإلسالم فقط: )صحة العمرة  شرط
 ن طواف  ها م ركانأم يصح باقي  إن ل احلرم و أو ها من مكةب لكون املعروف من املذهب انعقاد اإلدرام  (أوالً ) صحتها نظراً 

لزوم الدم قبل  مع السعي أيضاً  لمة الثالثة بصحة الطواف ولقول األ (ثانياً ) مراعاةً  و، حلل ىل اإبعد اخلروج  إال سعي   أو
 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و، ىل احلل فتنبه لذلك إاخلروج 

 عشر(املهم احلادي )
 يف آداب طواف الوداع

 ة  هي ست و
 ، و غريهأ اً كان مكي  ف طواف الوداع قبل خروجه سواءً أن يطو  املواقيتأدد لكراد اخلروج من مكة أينبغي له إذا  (األول)
 و آفاقياً  يكون بأن ك  سُ لنُ  أو خرج حلاجة   ، ال مأكانت نيته العود ،  مرأة أو إ أو عبداً  ن صغرياً إ و،  ة  لتجار  أو ك  سُ نُ لِ  مَ دِ قَ 
ديث   (اجلعرانةو )( أمِ يْ عِ نْ لت   ا   )كَ لِ  ال يطالب بطواف الوداع إذا خرج من مكة و. يحرم منه باحلج لىل ميقاته إراد أن يذهب أ

 (ملختصرشرح ا)قال احلطاب يف . لو يف مكان أقرب من هذا  إمنا يطالب به إذا أراد اإلقامة و و، كانت نيته العود إليها 
 صوداً قلكون طواف الوداع ليس م و: قال اخلرشي    .ه . ايطوف للوداع  هالظاهر أنفحنوه  و ىطو  يذلو كان منزله ب و: 

ىت يكون آخر ال ينفرن أددكم د: )سلم  علم من قوله صلى اهلل عليه ولذاته بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف كما يُ 
 هنواإن وداع يصل له فضل ال و، بطواف العمرة  بطواف اإلفاضة و هيسقط طلب و ىصار يتأد ( .عهده بالبيت الطواف

لى ساعة يع بإقامة ما زاد عدالتو تُبطل دكم  ةً ه إقامعدم يقم ب ديث ل ة طوالً لعمر ل وأللحج  هال يكون سعي و، مبا ذكر 
املراد  و.  هل وداعبطبطح مل ياألب ى أوذي طو بفإن كانت  ذي طوى ،محل دون  بأو ن تكون اإلقامة مبكة أفلكية بشرط 

 .بتصرف    .ه ا ه .يف نفس ألن الطواف صحيح   ، ن ثوابهالال بط.  اً وداع هكون  نبطال:  نهببطال
 (مر الظهران)بلغ حنو يأو م يف فوات رفقته الذين يسري بسريهم  ن يرجع له ما لأينبغي له إذا ترك طواف الوداع  (الثاين)

كة بينه وبني م ( ،وادي فاطمة   )بقرب مكة يسمى ب واد  ل هو اسم   و:  (العدوي على اخلرشي)قال . على ما قال مالك 
نه غري لون رض لو من األ إلن ببطن الوادي عرقاً  (مر  )هل تسميته ب و:  (كبري اخلرشي)يف  و   .ه ا . ميالً  ث مانية عشر

لقرية ل سم  ( إرم)قيل أن  و؟ . ها  مرارت ل ، أوكذلك   تْ قَ لِ . خُ  (راء  )بعدها ، ق نممدودة الع ة  رَ و  دَ مُ ( ميم  )فيه صورة ، األرض 
 ة(املدون) يف مبتدأما و ة( .احلاشي)مري على عبد الباقي كما يف قتصر العالمة األاعليه  و   .ه ا. للوادي  سم  إ (الظهرانو )

ذلك  القوة على أى بهلعل الذي رده عمر ر :  الباجي خربقال. لطواف الوداع من مر الظهران  من أن سيدنا عمر رد شخصاً 
عليه  و ،لحقه املشقة تمن  ب ( . خاص  عال يرج: )داصله أن قول مالك  و.  (كبري اخلرشي) نع (منسك الوالد)كما يف .
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م ال يرون ه فإن، أصحابه  هذا بعيد عن مالك و و: الف ذلك ديث قال يُ  ما (الزرقاين على املوطأ)لكن يف .  1ايف نَ ت َ  فال

 ه  . ا . 2هرده لطواف الوداع من مثل
 كَ هَ جْ وَ  و كَ رَ دْ صَ  ْلِصقْ أَ  و:  (الواضحة)يف قال . أن يقف بامللتزم للدعاء  هينبغي له إذا فرغ من طواف وداع (الثالث)
 (احلاشية)قال يف    .ه ا.  كىل دارك فقد قضى اهلل دجانُفر إمث  ه ،ن قدرت على تقبيلإقبله  مث استلم احلجر و، مللتزم اب

. ي احلجر ا يلممى ليسر ا مما يلي الباب و ُيمنجعل الا و، يديك  ابسط و. أي : وبطنك ،  (كصدرَ ألِصق  و: )قوله  و: 
عله الثاين أمحد كالمها عن ف ول أبو داوود وفقد روى األ. جبهتك أو من  األي كَ د  ن تضع خَ أذلك ب و ( :وجهك: )قوله  و

 مغفرتك و و كلعفو  اللهم إين قصدت دج بيتك راجياً : )يقول يف تلك احلالة  و: قال سند . صلى اهلل عليه وسلم 
 و ه ،شهدتين مشاهدأ و،  هِ ج  دَ   مأن بلغتين بيتك ومعال ي  لَ عَ  تَ نْ ن َ مَ فَ ، من فرض ذلك  ي  لَ ما وجب عَ  ل قاضياً ، رضوانك 

ن يف فرتك اآلمغ بعفوك و ن علي  نماإال ف رضيت عين و يا رب غفرت يل و فإن كنتَ ، وداعي بيتك و رجوعي أوان هذا 
( ك بقية عمريالعصمة من معصيت، و يل التوفيق بطاعتك  وجبأ و، ال تقطع رجالي  و، ي عيس بْ ي  ال وذَُ  و، موطين هذا 

احلجر بعد  لَ ب  قَ ن ي ُ أليس فيها  6امالرواية األخرى هل و،  5بن فردونال و 1رواية له 1هذا و   .ه ا. احلجر األسود  لُ ب  قَ مث ي ُ  .
ل ب  قَ نه ي ُ أ وام يذكر  ل و : (اخلرشي)قال  فمن مَث  .  (يتاتتلا)عن  (الشربخيِت)نقله  كما  .طواف الوداع قبل اخلروج من املسجد 

: دوي قال الع   .ه ا. هو دسن  سعي ولل هعند خروجه كما قالو احلرام  من املسجد  هاحلجر بعد طواف الوداع قبل خروج
مناسب  ل غريىل التقبيإرجاع الضمري إي من أفما يف عبدالباقي ، على عدم التقبيل  د  لعا 7ضمريالن أ (ايتتالت)من  دمفا ال و
 .بتوضيح    .ه ا. ال سعي هنا  و يتقبيل من متعلقات السعالعدم التقبيل أن  نِ سْ دُ  هَ جْ لعل وَ  و، 
يادة إبراهيم ز أو من باب  -هو باب العمرة و-ن يرج من باب بين سهم أ مسافراً  املسجد احلراملخارج من لينبغي  (الرابع)

ألن النيب  ،ن يرجون من باب الوداع تفاؤال بالعود اىل مكة املشرفة اآلالناس  و -هو باب الوداع و–من باب احلزورة أو 
خرج يف  و ،ىل مكة املشرفة إمث عاد ، ىل املدينة املشرفة إاجرته هم سلم خرج من جهة باب الوداع عند صلى اهلل عليه و

نه إذا طاف أعناه م و ه ،يف خروج ىقر فإذا خرج فال يرجع القه. مث مات يف السنة الِت تليها  ، دجة الوداع من باب العمرة

                                                             
 . قة ال مطلقاً لحقه املشتمن  ب د  ي  قَ أي مُ  ( :لحقه املشقةتمن  ب: )قوله  و.  الظهران ر  من بلغ مَ : ي أ ( :ال يرجع : أن قول مالك  : )قوله  1
..إخل شخصاً  د  ا عمر رَ من أن سيدن ة(املدون)بني ما يف  بينه و:  أي:  (تنايف فال: )قوله  و.  هما ذكر  ب ك  تقييد قول مال: ي أ ه( :علي و) : قوله و
 . لفؤ م   .ه . افافهم  .

هم فاف ن تفاوتتإ و هاملشقة برد قو حللحقه املشقة لظهور تمن  ب غري مقيد   مطلقاً  : أي ه( :هم ال يرون رده لطواف الوداع من مثل إنه : )فقول 2
 . مؤلف   .ه ا. 
 .امللتزم  ءتقبيل احلجر األسود بعد دعا : يأ ( :هذا و) ه :قول 1

  . سندل ( : أي :رواية له) ه :قول 1
 . بن فردون أيضاً ال رواية   و: أي  (له)على  عطف   : (البن فردونقوله : )و  5

 . مؤلف   .ه ا. و ابن فردون  لسند   : أي ( :الرواية األخرى هلما و: )قوله  6
 . لفؤ م ه  . ا ( .هو دسن و: )قول اخلرشي  يف : أي ( :أن الضمري: )قوله  7
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بل ميشي مشيه  ، خالف األوىلأو فإنه مكروه  معاجاأل هظهره خللفه كما يفعل ه إليه وهوجو للوداع فال يرجع من البيت 

.  السالم ة وفضل الصالأكذا يفعله يف خروجه من املسجد النبوي على ساكنها  و ب ،اخلشوع يف القل املعتاد واألدب و
 . (منح اجلليل) كما يف

ن أم الشام وحنوه هل مصر وأ هلها وأكان خروجه من جهة املدينة املنورة ك روج من مكة واخلينبغي له إذا كان  (اخلامس)
بالفتح  ء()َكَدا للخروج منها مع الدخول من ةً كمد سَ مَ تَ الن بعضهم أقد تقدم  و، القصر  بضم الكاف و (داكُ )يرج من 

 يعال يش و هيكتم أمر  و هُ ما داز  م  ضُ فإذا خرج يَ ، تمس العطايا لم نه يدخل طالب الفتح وأىل إرة هي اإلشا و، املد  و
ل مكة من  مث يدخ: )بن عاشر عند قوله اعلى  ةمحدون يف داشيته على صغري ميار  نبا راشأذالك  إىل و: قلت . ه سر 

هو الثنية ف (هدىك )ضم للكاف والقصر  الب ى(دكُ ) أما و: بقوله  (افكهو بفتح ال و، الِت بأعلى مكة  ةيثنال ءكدا
وله دخهي  و طيفة  ل فيه مناسبة   و، كما يأيت   حالشار  هب صرحو كما يف املختصر .ستحب اخلروج منها للمدينة ي ىالسفل

ردم اهلل  وكة ضم ما فتح اهلل عليه من اخلريات يف م أن يكون بضم املقصود رجاءً  خروجه متفالالً  و بفتح املمدود متفالالً 
 : ذ يقول إلوالد ا

     لداخل البيت فتح قلب
 ضم قلب   عنه خارج   و

 ول    د يف دخ               م ال الفتح و

        ىل العروجإ يد  أمد  و 
 جلو على الو  بد قصر و

 جيف خرو  القصر م وو الض
   .ه ا. 
ال إله : ) ن يقولأ و -مشرف مكان عال  : أي -رف صرافه من احلج والعمرة يف كل شنينبغي له أن يكرب يف ا (السادس)

 امدونيبون تالبون عابدون ساجدون لربنا د، آقدير  هو على كل شيء   له احلمد و له امللك و، إال اهلل ودده ال شريك له 
اهلل  و .هامة  دىت يرج من أرض ت يام  أ ةذلك ثالث ليقو  و( . هزم األدزاب ودده و، نصر عبده  و، صدق اهلل وعده  ،

 . علم أتعاىل  سبحانه و
 املطلب الثالث  

 د  ب  عَ قوهلم بأنه ت َ  األسرار ألعمال احلج مع لتمسه العلماء اإلعالم من احلكم وا ايف بيان م
 فيه مهمات و
 (ولاملهم األ)

هو  و، ياب ثمن ال دن فيه التجر أقالت  و، احلج  ةامللحد تر كأن و: دىت قال احلطاب  علم أن أعمال احلج كلها تعبدية  إ
، اطلة فصاروا إىل أن هذه األفعال كلها ب مى ،مار لغري مر اجل يُ مر  و، وقار الالف يُ هو  و، فيه السعي  و ء ،يالف احليا
ال أن يطلع  و ،به  همر أمع املوىل أن يفهم املقصود جبميع ما يالعبد نه ليس من شرط أ اجهلو  و، ا دكمة ا هلإذ مل يعرفو 

هلذا   و ه ،ن مقصودع ال سؤال   و، دة لغري طلب فا نمنقياد اإليلزمه  و، متثال  عليه اإلنيإمنا يتع و، كليفه دة تلعلى فا
 (ته على زرقاين املختصرداشي)نقله كنون يف  كما  ( .رفقاً  و تعبداً  كلبي ، دقاً  اً لبيك دق: )سلم  كان قوله صلى اهلل عليه و
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بد قضية كالم العز بن ع:  (احلديثية يهفتاو )فمن مث قال ابن دجر يف : قلت  . 1عمران عنه لآيف سورة  (القرطيب)من 

قد يفعله ألجل  هُ سَ بِ اَل فإن مُ ، علته  تْ رَ هَ خبالف ما ظَ ، نقياد إلنه حملض األ نأفضل من معقول املع تعبدي  ال نأالسالم 
 كون معقول أفضل من تلك احليثية ال ينايفأن كون التعبدي  تهقال ابن دجر ما خالص ا ه  . ته .فالد حتصيل مصلحته و

 داشيته املذكورة يف ونكن بل قد قال   .ه ا. كثر الشريعة كذلك كما قال البلقيين أن أهي  و، أخرى  أفضل من ديثية   ملعنا
و  اهلل قلبه رَ و  ن ن َ ال يصدر إال مم   عجيباً  كالماً   هرمحه اهلل تعاىل ذكر يف الفصل الرابع من الباب األول من مناسك خليالً  نأ

اهلل  رَ و  اعلم ن َ : نا به نفع فقال رضي اهلل عنه و، األفعال  شتملت عليه صفة احلج من األقوال وا افتح بصريته يف سري م
 و،  عديدة   م  كَ ى دِ عل تو  ن احلج حم، أدبك  سلم ديب و اهلل عليه و ىالنيب املصطفى صل يف ضاعف، و قلبك  قليب و

ملا   و، ىل بيته إالوصول  و ،عباده بأن استدعاهم حملل كرامته  فَ ر  أن اهلل تعاىل شَ : فأوهلا  ، هلا من املصنفني ضَ ر  عَ ت َ  نْ مَ  قل  
 هدعا دد  أعلى  اً ددأ فَ ر  ذا شَ إفإن امللك ، قام البيت احلرام مقام بيت امللك أ لول يف حمل  عن احل اً هَ ز  ن َ كان اهلل تعاىل مُ 

 ىذلك اهلل تعاىل استدعك  ، أن يقضي دوالجه ذ  ئبه دين جدير   و ه ،ب ذِ ايَ مره باللِ أ و، من تقبيل يده  هُ نَ ك  مَ  و، حلضرته 
 ، جهملم بطلب دواأمره و، قبيلة تب مأمرهفم احلجر األسود مقام يد امللك قاأ و، به  ذاأمرهم باللي و، احلرام  هلبيت هعبيد

شرع الغسل عند  و؟ . فكيف مبلك امللوك املعطي بغري سؤال ، يف هذه احلالة  مبلوك الدنيا قضاء احلوالج لقإذا كان الال و
فإذا ، لباطن ل لسانه ألن الظاهر تابع   و هيطهر قلب و، استدعاه امللك ينبغي أن يكون على أكمل احلاالت  نم نإلاإلدرام 

 2عبادته و هبل على باب ربقيُ  و، يتخلى عن الدنيا لاملوتى  ةحال اً ثياب اشعار الشرع خلع  و  .الباطن أوىلفأمر بتغيري الظاهر 
بيه موسى عليه السالم بن تشبيهاً  و األكفان ، سبلبس ثياب اإلدرام كل و. نزع ثياب امليت على املغسل ك هثياب نزع ألن، 
 قصداً ، و قدسة امل ةركرض املباعلى األ احلاج قادم   و ( .املقدس يخلع نعليك إنك بالواد: )المناجاة قيل له لفإنه ملا قدم ، 

: قيل له  تى جميباً أ و يَ عِ ملا دُ  نهدرام ألمره باإلأمث ، نافيه يُ  فال يوقع خلالً ، ملخالفة دالته املعتاده ليتنبه لعظيم ماهو فيه 
 تنهىها  ة ألنالأمره أن ال يفعل ذلك إال بعد الص و . بعد إجابة   إجابة   : يأ ( .لبيك: ل له فقُ ت تيأ ر ماظهِ أ نية وال مِ د  قَ )

مر اهلل أقد  و ،لألقدام على اهلل  أُتي و أي : مُحقها . (عونات البشريةرُ نته عن : )إنه قيل له أفك، املنكر  عن الفحشاء و

                                                             
 . مؤلف   .ه . اأي عن احلطاب  ( :عنه) : قوله 1
ة بُلغة وعناء، قد الدنيا دار بالء، ومنزل: )سلم  لقوله صلى اهلل عليه و : أي ( :عبادته و هيقبل على باب رب ى عن الدنيا وليتخل) ه :قول 2

 ننزعت عنها نفوس السعداء، وانتزعت بالكره من أيدي األشقياء، فأسعد الناس هبا أرغبهم عنها، وأشقاهم هبا أرغبهم فيها، فهي الفاتنة مل
ن انقاد إليها، والفالز َمن أعَرَض عنها، واهلالك َمن هوى فيها، ُطوىب لعبد ات قى فيها رب ه، استقبلها، وا

َ
ن أطاَعها، واخلاتِرة مل

َ
غوية مل

ُ
قد م توبته و مل

نة ، وال ينقص سوَغَلب شهوته، ِمن قبل أْن تُلقيه الدنيا إىل اآلخرة، فُيصبح يف بطن  مودشة، غرباء مدهلم ة، ظلماء، ال يستطيع أْن يزيد يف د
اً قبل هذا بأوراق  : . و فيه أيضكما يف كشكول العاملي .  ها ِمن سيئة، مث يُنشر فُيحشر، إم ا إىل اجلن ة يدوُم نعيمها، أو إىل نار ال ينفد عذاب

 هتكوا  من ممركم ملقركم و ال تو من كالم أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه : الدنيا دار ممر و اآلخرة دار مقر فخذوا رمحكم اهلل
إذا  ءأستاركم عند من ال وذفى عليه أسراركم و أخرجو من الدنيا قلوبكم قبل أن وذرج منها أبدانكم فلآلخرة خلقتم و يف الدنيا دبستم ان املر 

ُموا بعضاً يكن َم ؟ . و قالت الناس : ما خل ف ؟ . فلله آباؤكم َقد  إن ما مثل لكم ، و ال ترتكوا كال يكن عليكم ، ف هلك قالت املاللكة : ما قد 
 . مؤلف   .ه االدنيا مثل السم يأكله من ال يعرفه . 
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 مل  مَ لِ عَ  امعلم منك أيها العبد من الضعف ن لكن ملا أ ، جل موسى عليه السالم قبل مناجاته بصيام أربعني يوماً  عز و

 اً مكانيو  اً زماني ميقاتني لَ عَ مث جَ ، عنه تعاىل ترك ما هناك اهلل  منك بالصالة مع دضور القلب و ىكتفا  و ،يأمرك بذلك 
بسبب القرب  ةً مر دُ  و املكان شرفاً  الزمان و ىفإنه إذا أعط، ن العبد يصل له هبا الشرف أ هذه العبادة و مِ ظَ ىل عِ إ شارةً إ

 و، النفس  ظوظإشارة إىل ترك د ثالشع و ثفء التلقاإ برتك الرفاهية و هعبيد رَ مَ أَ  و  .عقل كان العبد أوىلمها مما ال يُ  و، 
إىل  تل الصيد إشارةً هنى العبد عن ق و. ال يشتغل بغري اهلل تعاىل  و على مواله ال يأتيه إال خاضعاً ذليالً ، ن العبد إذا قدمأ

طهري مكة الغسل إشارة إىل ت دخولشرع عند  و. له  هموال ذ يف تأمنيئطمع العبد دينيل و، من آأن من دخل احلرم فهو 
من بعد تصفيته  فإنه ال ينبغي له أن يدخل إال، ىل دني الدخول يف حمل امللك إ هدرامإقلبه مما عساه أن اكتسبه من دال 

له ما  يءُ ي  هر مث يُ نه ينبغي له أن يقدم له ما دضأل ه ،كرامإإىل تعجيل  شرع طواف القدوم إشارةً  و، دار كمن مجيع اال 
يادة يف القرب مث يركع بعد الطواف ز  اً ،يغلق عنه باب ط  فكل شو  سبعة  ،ألن أبواب جهنم  أشواط   سبعةكان  و، يليق به 

 أن العبد إذا إىل بالصفا إشارةً  ءةالبدا أمره بعد ذلك بالسعي و و، هو ساجد  والتداين ألن أقرب ما يكون العبد من ربه و
 ة إشارةً و ىل املر إسري امل مره بالنزول وأمث ، ربه  ىصفاء القلوب خبلوه عن ماسو  ىل حمل الصفا وإطاعته  هأوصلت إطاع مواله

ترك  احلسن و متبالس ةبني املرو  و، عما سوى ربه  هالقلوب خبلو  ءينبغي له أن يرتدد يف طاعة ربه بني صفا بدلعاإىل أن 
ا هَ هِ نْ كُ ط بِ ما ملا يف السبع من احلكم الِت ال ييإ و، يف اإلبعاد عن جهنم ة لمبالغل إما ةً مره أن يفعل ذلك سبعو أ نة ،اجملا
مره أن يسجد أ و سبعاً ، نتطور اإلنسا و سبعاً ،الك فاأل و سبعًا ،ليم اقواأل،  سبعاً يام فقد جعل األ، رباب رب األ إال

أبواب  و سبعًا ،جعل رزق اإلنسان  و سبعًا ،لعني طباق ا و،  األرضني سبعاً  و،  سبعاً جعل السموات  و سبع  ،على 
 ها حمل املعرفة و نأل اتعرف باملسري إىل هُ رَ مَ أَ مث  . ىل بلوغ املنإ شارةً إ نىل مإباخلروج  هُ رَ مَ أَ مث .  1إىل غري ذلك ، اً جهنم سبع

                                                             
إلقليم الرابع ا قوله : )و األقاليم سبعاً ( : فاإلقليم األول )إقليم اهلند( ، و اإلقليم الثاين )قليم احلجاز( ، و اإلقليم الثالث )إقليم مصر( ، و 1

اإلقليم اخلامس )إقليم بالد الروم( ، و اإلقليم السادس )إقليم بالد الرتك( ، و اإلقليم السابع )إقليم بالد الصني( من وراء )إقليم بابل( ، و 
 الصقالبة . كما يف سكردان السلطان البن دجلة . ا ه  . مؤلف .

 : قوله : )و األفالك سبعاً( : أي : للكواكب السبع السيارة املشار إليها بقول بعضهمو 

 فزاهرت لعطارد األقم       ار  زدل  شرى مريه من مشسه
 و هي مرتبة  على ترتيب السموات السبع ، كل كوكب  و فلكه يف مساء  إىل القمر يف مساء الدنيا فافهم . ا ه  . مؤلف .

نسَ }:كما يشري إليه قوله تعاىل:)و تطور اإلنسان سبعاً(:قولهو  مُث  َخَلْقَنا ،َناُه نُْطَفًة يف قَ رَار  م ِكني  مُث  َجَعلْ ،اَن ِمن ُساَلَلة  م ن ِطني  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 .. مؤلفه ا.{اخْلَاِلِقنيَ  َأْدَسنُ  الل هُ  اَركَ فَ َتبَ  ،ًقا آَخَر نَشْأنَاهُ َخلْ الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعَظاَم حلًَْما مُث  أَ 
( : هي اجلبهة و اليدان و الركبتان و أطراف القدمني . و قال اإلمام فخر الدين يف أسرار التنزيل : و  ال )قوله : )و أمره أن يسجد على سبع 

بواب ر سبعة أبواب  ، فكل كلمة  من هذه الكلمات تُغلق باباً من األإله إال اهلل حممد  رسول اهلل( سبع كلمات  ، و للعبد سبعة أعضاء  ، و للنا
داه و رجاله يالسبعة عن عضو  من األعضاء السبعة الِت ب ها يطيع اإلنسان اهلل ، و ب ها يعصيه ، و هي عيناه و أُُذنَاهُ و لسانه و بطنه و فرجه و 

ذه منه قوله صلى اهلل عليه و سلم : )أال و إن يف اجلسد مضغة..إخل( إىل أن أصل ه. كما يف السكردان . و قد أشار اهلاليل يف نصيحته ملا تض
 األعضاء القلب ، فقال : 
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و هي لسان مث فرج بطن     

سبع كأبواب اجلحيم يف العدد  
فإن ها مسؤولة  يف اآلج ل         

و من عصى بوادد  منها فقد  
و أصلها القلب فعاجل داءه 

 ا ل م       ن خربصالده صالده        

يد و رجل ث م عني أذن       
فارع مجيعها و أَْلزِْمَها السدد 
شاهدة  ب ما َجَنْت يف العاجل 

فتح بابًا من جحيم  قد وقد      
و أدسن ب مرهم التقى سوداءه 
 و الضد بالضد كماجا يف اخلرب

 كما يف )فتح املنعم( . ا ه  . مؤلف .
اآلية . قال اإلمام  {الل ُه ال ِذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَوات  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهن  }اً و األرضني سبعاً( : قال تعاىل : قوله : )و جعل السموات سبعو 

و  ،فخرالدين الرازي رمحه اهلل : و قد أكثر اهلل سبحانه و تعاىل من ذكر السموات و األرض يف كتابه العزيز ، و ذلك يدل على عظم شأن هما 
دكماً بالغًة ال تصل إليها أفهام اخللق و ال عقوهلم ، و قد جعل اهلل أدي م السماء ملوناً ب هذا اللون  ى أنه له سبحانه فيهما أسراراً  عظيمًة وعل

زرقة ، فهو تعاىل جعل لاألزرق لتنتفع ب ها األبصار الناظرة إليها ، ألن فيه تقويًة هلا ، دىت أن األطباء يأمرون من أصابه وجع  العني بالنظر إىل ا
ح يلون ها أدسن األلوان و هو املستنري ، و جعل شكلها أدسن األشكال و هو املستدير ، و قد زينها سبحانه و تعاىل بسبعة أشياء  : باملصاب

ت بالداللل السمعية من ثبو بالقمر و بالشمس و بالعرش و بالكرسي و باللوح و بالقلم . فهذه السبعة ثالثة  منها ظاهرة و أربعة منها خفية ت
 اآليات و األخبار . أفاده ابن دجلة يف سكردان السلطان . ا ه  . مؤلف .

مث  (قوله : )و أبواب جهنم سبعاً( : قال ابن جريج : النار سبع دركات  : أوهلا )جهنم( ، مث )لظى( ، مت )احلطمة( ، مث )السعري( ، مث )سقرو 
اِويَن ، َوِإن  َجَهن َم ِإن  ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  ِإال  َمِن ات  بَ َعَك ِمَن اْلغَ }كة قوم يسكنون ها . قال تعاىل : ، )اجلحيم( ، مث )اهلاوية( لكل در 

ُهْم ُجْزء  م ْقُسوم   ن ْ َعُة أَبْ َواب  ل ُكل  بَاب  م  هلل تعاىل جيزيء أتباع إبليس لشيء . و املعن : أن ا. و اجلزء : بعض ا {َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي ، هَلَا َسب ْ
 :سبعة أجزاء فيدخل كل قسم  منهم دركة من النار . و السبب فيه أن مراتب الكفر خمتلفة ، فلذلك اختلفت مراتبهم يف النار . قال الضحاك 

بُ ْوَن فيها بقدر ذن  الثالثة : اليهود وب هم مث يرجون منها . و يف الثانية : النصارى . و يفيف الدركة األوىل : أهل التوديد الذين أُدخلوا النار ، يُ َعذ 
ِإن  اْلُمَناِفِقنَي }. و يف الرابعة : الصابؤن . و يف اخلامسة : اجملوس . و يف السادسة : أهل الشرك . و يف السابعة : املنافقون . كما قال تعاىل : 

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن الن ارِ   و للعالمة األمري : . {يف الد 

جهنم للعاصي لظى ليهودها 
سعري عذاب الصابئني و دارهم 
 و ه             اوية دار النفاق وقيته              ا

و دطمة دار للنصارى أُويل الغمم  
جموس هلا سقر جحيم لذي صنم 
 و أسأل رب العرش أمناً من النقم

 لف .كما يف كتايب )املقاصد الباسطة( . ا ه  . مؤ 
( معاءأ و كقوله صلى اهلل عليه و سلم : )املؤمن يأكل يف معي وادد و الكافر يف سبعة ( ،السبع املثاين ملا قرأت له) )إىل غري ذلك( : ك قوله :و 
احلرص  يا ويف الدن ةللزهاد سلم ضرب هذا مثالً  اهلل عليه و ىالنيب صل: القول بأن  اهصح األقوال يف معنأ و:  بطليوسيقال السيد حممد ال .

كما يف سكردان   . أمعاء بعةيف سكل الكافر لشدة رغبته يف الدنيا باآل و وادد  ، ي  عْ ل يف مُ اآلكيسري من الدنيا كبال تهعليها فجعل املؤمن لقناع
 . لفؤ م   .ه . ابن دجلة السلطان ال
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 ن شرع هلا ما شرعأشرف هذه األمة ب على يهاً نبت و، نبيه موسى عليه السالم ب وتشبيهاً ، السموات  رب األرض ول اةاملناج
القصر  اجلمع و أباح و . لَ هُ َتَذل   و هسار انكيوجب  القلب و رُ و  ن َ نه ي ُ بالدعاء أل هُ رَ مَ أَ مث  . ا بأشياء  هَ صَ ص  خَ  و، مثله  لهألنبيا

م الوقوف ستحب هلاهلذا  و. جهم لمث أمرهم بطلب دوا ، طول املناجاة معهم ومساع أصواُتم هرادتإب اً شعار إ و مه ب فقاً رِ 
كربكة هنا   بعضهم على بعض ةال ترى أن برك، أفهم يف هذا اليوم شبيه بوقوفهم يف احملشر ُوُقو  إنمث  ع ،ر ضليكون أبلغ يف الت

 ك شرع اجلماعة وه بفلطفمن ؟ له  رَ فِ غُ  خلف مغفور   ىصل نم نأي و فقد ر ؟ الرسل على املؤمنني يوم احملشر  األنبياء و
دتمال الكلهم   ليحضر أهل البلد دتياطاً اشرع اجلمعة  و، فر لك غصادف املغفور له فيُ ن تُ أيان إليها لعل تاألدض على 

فشرع املوقف  طتا إدمث، كثر من اجلمعة أ يننه جيتمع يف العيدشرع العيدين هلذا أل و، له  احلارة مغفور   تلكأن ال يكون يف 
العشاء  غرب وباح هلم اجلمع بني املأمث ، بقضاء دوالجهم  شعاراً إ إىل نيل املن و اشارة من ىلإر فمث أمرهم بالن، األعظم 

 وه دخله يف بساتينيأ كرامهم كما أن امللك اذا بالغ يف إكرام شخص  إيف ًة املشعر احلرام مبالغبم بالوقوف هُ رَ مَ أَ مث ، هبم  رفقاً 
خوذة من اجلمر اجلمار مأ ، إذبعاد عن النار باإل شعاراً إدصيات  رميها بسبع ىل مجرة العقبة وإأمرهم باملسري  و ه ،صري امق
قال  و للذبح ، ها ذهب مع أبيم   مساعيل عليه السالم لإل ضَ ر  عَ سبب ذلك على ما قيل أن الشيطان ت َ  ، إذ لشيطانل اً طرد و

يا عبادي قد : عال يقول  ه جل ونأفك،  1ه بسبع دصياتمره إبراهيم عليه السالم أن يرمجأن أباك يريد أن يذحك ف: إله 
عن حمل  وابعدا و،  باحلصى ةاجلمر  وابتدر اف ي ،وليالأ رةيف زم مدخلتكأ و ، جايتاملن مْ كُ تُ لْ ه  أَ  و، شرفتكم بدخول درمي 

قد أنتم  و . 2{َوُقوُدَها الن اُس َواحلَِْجارَةُ }: قال اهلل تعاىل يف صفة النار . ار فكاك رقابكم من النار مفتلك اجل من عصا
استحقيتم  و ،اشربوا فقد بلغتهم املن  كلوا و وو احنروا  ن ،ىل مإمث انقلبوا ، جعلوا مكانكم احلجارة اعن النار ف دمتبع

 يهاً بد تشكانت السنة الفطر على زيادة الكب و ، هم فإنه كذلك يفعل بالكبريابإكرام قر  اً شعار إاهلدايا  مهل شرع و ى ،القر 
ام من أيام أي ثالثةاهم عن الصوم هن مث ، ول ما يفطرون على زيادة كبد احلوت الذي عليه األرضأفإهنم ، هل اجلنة أب

يف  يادةً منعهم من صيام أيام التشريق ز  و،  هلمذلك  ذلك ألهل األقاليم كلها فشرع ىمث عد ،ك ذلكة  ضيافالالتشريق ألن 
هلذا قال بعضهم  و ، اهن الأيام متوالية إ ثالثةم يطلب الشرع فرتة  ل و، يافتهم ضر الناس يف لسا أدخل هاإلكرام للحاج لكون

 ن الدرن وما يف الشعر م مث أمرهم حلق رؤوسهم ليزول، يام متوالية من غري صوم أ أربعةي أن ميكث اإلنسان غال ينب: 
 ذلك قال املعربونل و، اإلنسان من الفقر  يقي لمن الربد كما أن املا غدما ي الإىل نبذ املال ألن الشعر يق وفيه إشارة  ، العفن 

 ءن النسامنه م امنعو  دل هلم ماأ و، املخيط  حمليط وامث أمرهم بلباس  ه ،ب مالاسه قد ذهب فهو ذهأعر ر شمن رأى أن : 

                                                             
سبع مجه بن إبراهيم عليه السالم هو الذي ر أغريه  و ابن دجر نسيأيت ع ت( :صيادبسبح  هفأمره إبراهيم عليه السالم أن يرمج: ) قوله 1

 . لفؤ مه  .  ا نبه .هو الصحيح فتو عزمه  ثينيف كل من اجلمار الثالث ملا تعرض له ليُ  ياتدص

 :هنا قول بعضهم  سنا يمم و : {َوُقوُدَها الن اُس َواحلَِْجاَرةُ } ه :قول 2
جسمي على الربد ال يقوى 

 م         فكيف يقوى على جحي
   و ال على أيسر احلرارة 

 ةار              ا الناس واحلج            وقوده
 . مؤلف   .ه ا .
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درم ما  نْيَ ل  حِ تَ سْ اجلنه مُ  واالنصب بالعبادة أن يدخل آخر التعب يف الدنيا و نىل أإ شارةً إالطيب بعد طواف اإلفاضة  و

 سالر األوقات يفوا رب ُيك اجلمرات و والريم نمرهم بالرجوع إىل مأمث  ، زوجاتال و بمتلذذين بالطي ، عليهم من الشهوات
م عند اجلمرات ألن وقوفه، إىل التخلي عن الدنيا  يف ذلك إشارة   و، تعظيم امللك اجلبار  و، يف اإلبعاد عن النار  ةً مبالغ
 لى أن اهلل رديم  ع تكثري أسباب املغفرة دليل   نأولتعلم يا أخي ، السؤال عند كل موقف  حملشر وبوقوفهم موقف ا شبيه  

 و، لح قلوبنا فنسأل اهلل العظيم أن يص. سبب آخر  همن أسباب املغفرة ال يطئ بَ ب  سَ  دفإنه إذا أخطأ العب، هذه األمة  ب
 . ا عونات البشرية فإنه القادر على ذالكر يطهر قلوبنا من  و، نا ع هو راض   و هأن يقدمنا علي وو آمالنا ، يقق رجاءنا 

إياك إىل  عاىل واهلل ت امث انظر رمحن: نصه  شيخ شيخه الشيخ عبد اهلل املنويف و لصادب املدخل شيخه و . و َأصُله ه
ياب االموات بس ثل ىلإبس ثياب األدياء لهي اخلروج من  و، درام باحلج على هذه الصفه اإليف الشرع الشريف  ةدكم

شبيه ك اللهم لبيك( . لبي: )احلاج  ولق و نه ،فاأكيف  جني يدر د يتبامل سه ثياب اإلدرام شبيهبل من املخيط و دهألن جتر 
بعرفة  موقوفه و ، إلدرام شبيه بغسل امليتل سلالغ و،  رىل احلشإ همداعي الذي يدعو البقيامهم من قبورهم مهطعني إىل 

السؤال عند كل  و ،غريه من مناسك احلج شبيه باملواقف الِت هلم يف احملشر  رمي اجلمار و و، احملشر  بوقوفهم يف شبيه  
وسالمه عليهم   هللالرسل صلوات ا ألن بركة األنبياء و ، على بعض شبيه باحملشر أيضاً  تَ ُعم  كون بركة بعضهم  و، موقف 

ىل دكمة إ انظر مث. داهلم  األمم تعود بركته على غريه حسب داله والصال من  و، هم أمم أمجعني تعود على املؤمنني من
 فرغور من صلى خلف مغف: )ال ملا ورد إ ذاك ما و، اخلمس يف مجاعة  جتماع للصلواتباإل هيف أمر  الشرع الشريف أيضاً 

صالة اجلمعة يف املسجد فَأَمر ب 1ور لههو مغف نْ فقد ال يكون يف تلك النادية مَ ، بالصالة يف مجاعة هلذه الفالدة  هُ رَ مَ أَ ف.  له(
 نِ  يكون يف أهل البلد مَ قد ال، و جميع بسببه لغفر ليله ف اجلامع ليحصل ألهل البلد االشرتاك يف العبادة مع من هو مغفور  

                                                             
 ن  رَ قِ فال حتَْ  ته(خطه يف معصيس) ثالثة  :يف  ثالثةً  أَ ب  اهلل خَ  : إن إلبنه رقلقول البا ( :له فقد ال يكون يف تلك النادية من هو مغفور  : )قوله  1

 : فلعله ذلك الويل كما قيل دداً أَرن  فال حَتْقِ  (يف خلقه هُ ي  لِ وَ  و،)فال حَتِْقَرن  طاعة فلعل رضاه فيها (رضاه يف طاعته و،)يهاف هفلعل سخط معصيةً 
  من الناس عله  فال حتقرن شخصاً 

 رىعن الو  اف      فذو القدر عند اهلل خ
           ويل إله العاملني و ال تدري  

 هم ليلة القدرا خفيت عن علم      كم

فال حتقرن : )قوله  و . ابن عاشر ةكما يف داشية ابن محدون على صغري ميار   . {ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعنَد الل ِه أَتْ َقاُكمْ }: يشهد لذلك قوله تعاىل  و
يقول هذا .  ال اهللإله إال : ل قُ : كان كلما قيل له  و، ر ضرفني ادتسيشهد له ما ذكره العاملني يف كشكولة من أن بعض امل (..إخلمعصية
 :البيت 

 أين الطريق إىل محام منجاب  يا رب قاللة  يوماً و قد تعبت
على  رجالً  أتر ف، من املشي  تْ بَ عِ تَ  و هفلم تعرف طريق، حمام منجاب  معروف   ىل محام  إ خرجت يوماً  ءدسنا عفيفةً  مرأةً ا وسبب ذلك أن

رت كمال مكره أظه فلما عرفت ب، غلق الباب عليها أفلما دخلت ، أشار إىل باب داره  و .و هذا ه: فقال  ، فسألته عن احلمام هباب دار 
وذلصت  رغبتها خرجت وب ها و ب فلما خرج واثقاً . العود إلينا  لِ ج  عَ  من الطعام و أً شي من الطيب و أً لنا شي رَتِ اشْ : قالت له  و ة ،الرغب السرور و

فقط من  ناعلى الز  هزمع إدخال املرأة يف بيته و م يصدر منه إال نه لأمع  ، طيئة عن اإلقرار بالشهادة عند املوتفانظر كيف منعته هذه اخل ه .من
 ه .كاتب    .ه ا. بلفظه   . ه ا ه .من هغري وقوع
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فر للجميع فيغلعبادة يشرتك اجلميع يف هذه اففأمر بصالة العيدين ليأتيها أهل البلد ومن هو دواليها  ةالصف لكبت فَ صَ ت  ا

 اع يف احلج وفأمر باالجتم ةصفال تلكتصف با ال دواليها من قد ال يكون يف البلد و و، هو مغفور له منهم  بسبب من
سبب املتصف جميع بلغفر ليُ ف، غريمها من اآلفاق  املغرب و و قشر  مفيجتمع أهل ال، هو معظمه  الوقوف بعرفه ويف 

يفوز من لالر كلها الشع لكت ماعة واجلالتحفظ على دضور  نيعتعظيم عام لألمة في هذا خري   و. الرضا عنه  و هل ةباملغفر 
   .ه ا. اهلل تعاىل علينا بذلك  ن  مَ ، دضرها مع الفالزين 

 (املهم الثاين)
ث تعجيل يف دديالمر بألاعلى الرتاخي عند الشافعي ف :قال املناوي  1يف العمر ةً ون احلج فرض عني مر كيف بيان دكمة  

ال يدري ما يعرض  مكأدد  فإنإىل مكة  وجر خلا او عجل: )عن ابن عباس يرفعه  (ننالس)البيهقي يف  و (احللية) نعيم يف أيب
املذهبني ك نقوالللمالكية  و ،عندمها  ي  ر نه فو أل بلةنااحل عند احلنفية و للوجوب و،  2عنده للندب داجة( .و أله من مرض 

                                                             
 هو كذلك خالفاً  و.  اً جيب ثانيم  ل هرتد بعد فراغافهم منه أنه لو أتى به مث يُ : قال ابن دجر  ( :كون احلج فرض عني مره يف العمر: ) هقول 1

سنوي أنه يلزم ألتوهم ا و)األُم( ، اب عمله كما يف ثو ن أدبطت إ و بط عمل من مات مسلماً ال حت ةألن الرد، أليب دنيفة رضي اهلل تعاىل عنه 
يفة رضي دليلنا على أيب دن و. عجيب  هول  ذهو  و،  (اإلعادة هال تلزم)صحابنا أقول  ضرت عاف، إدباط ثواب العمل إدباط نفس العمل  من

ميَاِن فَ قَ } ة :يها مقيدة آل فإن.  {َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفر  }آية : اهلل عنه  ها  على أن . {ْد َدِبَط َعَمُلهُ َوَمن َيْكُفْر ِباإْلِ

 كون ذلك إال ملن ماتال ي . إذ {َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ }:  هو قوله تعاىل و، م يوجد  د لو ليبه عن ذلك الق فيها مايستثن كرذ 

يلزم  و. ع املوت على اإلسالم إذ ال خسران م . {َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمَن اخْلَاِسرِينَ }كذا يقال يف قوله تعاىل  و.  كافراً 
بتصرف    .ه ا.  ها ب لدستالعموم العمل يف اآلية الِت  ههو املعروف من مذهب و، احلج ك ةقبل الرد ةملفعولاالفروض سالر  ةعادإ بأبادنيفة إجيا

م الصاحلة يف عماهلأبطلت  : {َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفر  فَُأولَ ِئَك َدِبَطْت أَْعَماهُلُمْ }: لقوله تعاىل  نييف تفسري اجلالل و. 
ه  ال يعيد و هاب عليثيف هطل عملبم ي سالم لىل اإلإنه لو رجع أيفيد  هتقييد باملوت عليال ال ثواب عليها و ها و اد بدخرة فال اعتاآل الدنيا و

 و لكما ما عندأ و. ب عن الثوا عمله جمرداً  هأنه يرجع ل املعتمد عنده و. هذا ضعيف  و: قال الصاوي    .ه ا. ي عشافالعليه  و كاحلج مثالً 
 و. هلم يف وقته فيفعلسأما  له يف اإلسالم إال يباً غمر بالقضاء تر ؤ وال ي همن أعمال سلم فال يرجع له شيء  أذا إأيب دنيفة فهو كالكافر األصلي 

عن  ةً ترجع له الصحبة جمرد هل سلم بعد ذلك للنيب صلى اهلل عليه و تهم تثبت رؤي ل رتد مث عاد إىل اإلسالم وامرة اخلالف تظهر يف صحايب  ث
 عند و، شافعي باإلسالم من غري عقد عند ال ترجع له و هما زوجته فتبني منأ و . أبودنيفة عليه مالك و و، ال  أو ، عليه الشافعي و، الثواب 
    .ه ا. ثالث ل بعد غروب التإال ق فإن تاب و، ثالثة أيام  بثانه يسأمالك  دكم املرتد عند و. بالعقد  الإله  عرجت الأيب دنيفة  مالك و

 . مؤلف   .ه . اكالمه يف داشيته على اجلاللني 

 اإلمكانعن سنة  هر خيؤ ن أوجب عليه احلج بنفسه أو نالبه  نفلم: إليضاح ة اقال ابن دجر يف داشي. عند الشافعي  : )عنده( : أي :قوله  2
كما جزم   س. أو مخ صحابعن األ (اجملموع)نقله يف  و، رافعي يف السري ال ونووي ال : أين كما صححه الشيخا  تسنة س ضَ رِ ألن احلج فُ 

 تأخر معه مياسري و،  بالناس حجفسلم أبابكر رضي اهلل عنه سنة تسع  بعث صلى اهلل عليه و و. مان كما قاله املاوردي . أو ث به الرافعي هنا 
قيس به  و ر ،عشمعه سنة ا ال خوف من عدو دىت دجو  و بل حر شغغري بن عوف من اعبدالرمحن  كعثمان رضي اهلل تعاىل عنه و  هأصحاب
ول ابن احلاج ق و: قال . شرط العزم عليه كما يف تأخري الصالة عن أول وقتها باإلمكان  يِن  سِ ل أو ما جيوز تأخري احلج عن  نإنعم . العمرة 

لم قبل اهلجرة س األول القياس على دجه صلى اهلل عليه و: وجوه ب جاً حمت اً رَ ر  ب َ ت َ ما كان  غريمها تلك السنة إن علي و املالكي إن دج أيب بكر و
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أما دكمة  . ه م موس قامتهمإلكفاية كل عام على مجيع املسلمني   فرض و .سيوطي ل لأفاده يف كبريه على اجلامع الصغري. 

ذلك زيادة على ما  ةدكم: التكرار فقال يف شرح املرشد  هافي عر يف العمر دون سالر العبادات الِت ش ةً فرض عني مر  هنكو 
 و ه ،كررت بتكرر بالزمان املتكرر فت تات تعلقغريه من العباد احلرج سيما من البالد البعيدة هي أن فيه من عظيم املشقة و

كما يف      .ه ا. علم أاهلل  و واددة   ال يتكرر اكتفى منه مبرة   و لُ د  بَ تَ ال ي َ  و،  مستقر   هو ثابت   و كان ،احلج بامل قَ ل  عَ ملا ت َ 
لشاين يف شرح قن الع عاشر  بن اعلى نظم  ةنقل مثله ابن محدون يف داشيته على صغري ميار  و. كنون على زرقاين املختصر 

فقد ، بادات خبالف غريه من الع هو مستقر   و، باملكان  هرر وجوبه كالصالة وغريها لتعلقكم ي ما ل إن و: نه قال أالرسالة 
من ورد : قد قالوا  و ،هذا زيادة على ما فيه من املشقة  و: قال ابن محدون    .ه ا. ا هَ رِ ر  كَ تَ بِ  رَ ر  كَ تَ ف َ ، املكررة  ةزمنباأل قَ ل  عَ ت َ 

ية على مجيع فرض كفا هما دكمة كونأ و ت . ا ه  .ليواقي اقاله يف . بداً أنار المسه  مل ت هيف عمر  ةً اهلل اخلاصة مر  ةدضر 
من ) :ن األصل فيها قوله صلى اهلل عليه وسلم أاملسلمني كل عام إلقامة مومسه فقد تقدم عن ابن احلاج صادب املدخل 

مره أ و، ة جتماع للصلوات اخلمس يف مجاعباإل (أوالً )الشريف  رعمر الشأاملبين عليه دكمة  ( .فر لهصلى خلف مغفور غ
                                                             

 ةم يرتك احلج مد سلم لاهلل عليه و  ىنه صلأالظاهر : بل قال يف فتح الباري ، قبلها دجتني دج نه أصح ، فاألنه دج قبل اهلجرة أفإنه صح . 
ُموا بَ نْيَ يََديِ }ة : يآ مع هواز تقدمهم حج الفرض قبلقال جبنه ال يصح أن يُ أالثاين  واهلجرة . مكة قبل  مقامه ب أال  . { اهلِل َوَرُسوِلهِ اَل تُ َقد 

السنة صادف  هم تلكجن دأعكرمة املخزومي  منهم جماهد و الثالث قول مجع   و. ضحية أخرى فكيف باحلج أُ بى قبله ح  من ضَ  أمرترى أنه 
مكة ألنه مل ب ناس المع  ن دجإ دجة الوداع و الإسلم  اهلل عليه و ىال ينبغي أن يضاف إليه صلهذه األوجه أوال قول السهيلي  و يؤيدالقعده 

ما وافقهم  إن و،  يوماً عشر  ددأ يف كل سنة  يؤخرونه  وقته على دساب الشهور الشمسية  قلونه عننهم كانوا ي ا ذكر أنمليكن على سنة احلج 
فنبذ  ، ةاوافهم عر ط فذكر دج بقايا املشركني و، فتح مكة  دَ يْ عَ عند رجوعه من تبوك ب ُ  هرادأملا فرض  و ه ،على أمر  اً نه كان مغلوبمكة أل هو ب و

وافق وقوفه  ئذيند و: )قول بعضهم  ثانياً  و . لخصاً م   .ه ا ك .رسوم الشر  ءحاان م مث دج يف العاشرة بعد، دهم يف السنة التاسعة و إليهم عه
ىل ما وضع إألمر عاد أن ا و، رض األ يوم خلق السموات و هتئكهي ن الزمان قد استدارأيف خطبته ب مْ هُ مَ لَ عْ أَ  فمن مث ( .بعرفه تاسع ذي احلجة

 : مور  أُ من ذلك  لُ ص  حَ تَ مُ  الْ ذ فَ ئدين و، اهلل عليه حساب األشهر 
رسول اهلل  ةخرج بعده على ناق ام نإرضي اهلل عنه  علياً  و، ن خرج للحج ممعلى أهل املوسم  اً ما خرج أمري  إنرضي اهلل عنه  ربابكأن أ : ولاأل
ذلك عن  غُ ل  ب َ  ي ُ نه الأ هم جرت عادت، إذ ذ العهود ببن عالماً إغريها  و نيف م {بَ رَاَءة  }ين بسورة لتأذل اً ال أمري  سلم رسوالً  اهلل عليه و ىصل

مث ،  ختمها دىت {بَ رَاَءة  }    علمهم املناسك مث علي ب و، وية فخطب أبوبكر يوم الرت ،  ننيداألم  هأقارب هم و تدمن هو من جل العظماء إال
 .ذلك كله النسالي  ىرو . ول نفر األالمث يوم  ، لك يوم النحرذفعال ك
مري مكة أسيد أن ب تابأمريه ع و، مان يف القعدة  هكذا فكان دج سنة ث و، كذلك تني و صفر  يجون يف حمرم سن اأن املشركني كانو  : الثاين
 . أبوبكر رضي اهلل عنه، و أمريه  سعكذا دج سنة ت و، اهلل عنه  رضي

 لىأخربهم ص و،  فرضهمل احلقهم علي مبكة فحجو  و، فيهم أبوبكر  و، أصحابه  سلم خرج و اهلل عليه و ىن رسول اهلل صل: أمر الثالث األ
جة هو احل و، اء األصلي يف زمن األنبي هقت احلج استدار إىل وقتو : أي . من أن الزمان قد استدار  هوجب تأخر أما  ب هاهلل عليه وسلم يف خطبت

خذ يف تقرير أإال أن لك رد مجيع ماقاله مث  إن كان وجيهاً  فهو و. م يتأخر  فلما صادف وقته ل ، خرهأت سبب وهيف وقته  هن عدم وقوعأ و .
 . لفؤ م   .ه ا. نظره الو عن تكلف فيالرد مبا ال 
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هل البلد ومن هو بصالة العيدين ليجتمع فيها أ (ثالثاً )ره أم و، بصالة اجلمعة يف املسجد اجلامع جلميع نوادي البلد  (ثانياً )

يتحقق الغفران لغريمها من اآلفاق  سم احلج ليجتمع فيه أهل املشرق واملغرب ويف كل عام بإقامة مو  (رابعاً )مره أ و، دواليها 
 ةشرح ميار  يف داشية ابن محدون على و، هذا خري عظيم عام لألمة  و ه ،الرضا عن للجميع بسبب املتصف باملغفرة له و

بد الرزاق يف رواه ع ( .وارُ أُْمطِ ما  ادداً و  عاماً لو ترك الناس زيارة هذا البيت : )احلديث  قَ فْ الصغري على نظم ابن عاشر وِ 
 ، م املرفوعيف دكهو م يصرح برفعه  ن لإ مثل هذا و و: قلت    .ه ا ( .وارُ ظِ نْ أُ ما ) : رواية يف و، مصنفة عن ابن عباس 

 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و ألن مثله ال يقال بالرأي و
 (املهم الثالث)

 أسرار كل عمل على دياله تفصيالً  ودكم من يف بيان ما يف أعمال احلج 
ت العادة يف نه قد جر أعلم أاهلل  و قيتاملوا ةأن دكم (الكربى )فتاويهفقد قال ابن دجر يف  قيت(م من املواادر ا اإلمأف)

 رجاءً  ةالغرب  و ثالشع واخلضوع و ةِ ل  ذ  اليكونون على غاية من  أو عصاة عبيدهمعليهم عبيدهم  فدوك الدنيا أنه إذا و مل
ي الدخول داهلل تعاىل على قاص، فأوجب صادبه عليه رمحه  أىعلى ذلك احلال الذي كل من ر  أوهمذا ر إ مساداُت ءرضال

 هوهلم إىل درمدخ و، اجتماعهم يف املوقف كإذ إجتماع الناس بعرفه  -إىل دضرته العظمى الِت هي أعظم دضرات الدنيا 
هم اهلل يف الذلة كما يبعث من اخلضوع و على غاية  ،  ي  ر ع   عث  شُ  رب  غُ هم  و توها إالأيال  نأ -ىل اجلنةإ مكدخوهل  منهأ و

 اهلل عليه و ىصل هإمنا كان ميقات و، هم من أجله  نه عند املنكسرة قلوبأعنده  ما خريَ  مْ هُ لُ ي ْ نِ ما يُ  با احملشر كذلك ليتحققو 
خبالف بقية  هتلي ها الِت فة كذلك ألنحكانت اجلُ  و،  هُ تِيَ و كماله األكرب الذي أُ   بَ اسِ لِيُ نَ  و، مزيد فضله  ا لهَ دَ عَ ب ْ أسلم 
من  م أرَ  قد أشرت اىل أصوله مما ل و هلكن ضاق القرطاس عن طهذا احملل يتاج اىل مزيد بس و.  تاستو  اذفل يتاملواق

 (زرقاين املختصر ون علىكن)في فأعمال احلج  يما دكم باقأ و   .ه ا. علم بالصواب أتعاىل  اهلل سبحانه و و، ليه إسبقين 
ما يف  ل احلج وفعاأيف  ةابن عباس رضي اهلل عنهما عن احلكم ُسِئلَ  : والرقالق  (الروض الفالق يف املواعظ) يف قال: 

 و غة  ساب نعمة   و غة  بال فيه دكمة   ال وإ ء  لوازمه شي ليس من أفعال احلج و: فقال ، من املعاين اللطيفة  ةاملناسك الشريف
فإنه من عادة  (عند اإلدرام ديف التجر  ةاحلكم أماف، )كل لسان  يقصر عن وصفه سر   وأن  )يف نسخة وشأن  و نبأ ( وش أ  نب

بايب خالف القصد  القصد إىل: تعاىل يقول  احلق سبحانه و أنفك،  مه ثياب أفخربواب املخلوقني لبسوا أ واذا قصدإالناس 
ن الدنيا عند نزول ع دتجرد عند اإلدرام التجر الن يتذكر العبد بأيضا أفيه  و . مثواهب جرهم وأهلم  ضاعفم ألُ  هبوابأىل إ

ما قال تعاىل حضور املوقف يوم احلساب ك نبيه  ت فيه أيضاً  و، ثياب العن  جمرداً  هملا خرج من بطن أم ام كما كان أوالً مَ احلِ 
  . {ُتُمونَا فُ رَاَدى  َكَما َخَلْقَناُكْم أَو َل َمر ة  َوَلَقْد ِجئْ }،  { اَل َيظِْلُم ِمثْ َقاَل َذر ة  ِإن  اهللَ }: 

              ما عن الدنيا فإنك إن دْ ر  جَ  تَ 
  ا         هَ ت َ يْ ن َ جَ  موبقات   ذنوب  ب من تُ  و

   دُ ر  جَ  نت مُ أ ىل الدنيا وإ تَ جْ رَ خَ  
 دُ ل  خَ  نت يف دنياك هذي مُ أا             فم

نا )أ ه : قوليدخل يف و، عتبار اإل قبال وباإل هاإلنكسار ليفوز من موال ة ولالبذ:  كمة فيه أوالً خالصته أن احل و . ه ا. 
التنبيه  : رابعاً  و ه .تذكر دالة اخلروج من بطن أم ة :الثالث و. تذكر دالة املوت  : ثانياً  و.  (عند املنكسرة قلوهبم من أجلي
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ي الدخول دقاص ب اهلل تعاىل علىوجَ : أالكربى  فتاويهقال ابن دجر يف  م   ن ث  فمِ . حضور املوقف األعظم يوم احلساب 

 ضوع ومن اخل على غاية  ، عري غرب  ث  هم شع و توها إالأن ال يأالِت هي أعظم دضرات الدنيا ،  ىل دضرته العظمىإ
قال ابن    .ه ا. ن أجله املنكسرة قلوهبم م نه عندأ هعند خري ما ُلُهمْ ي ْ نِ ما يُ  با الذلة كما يبعثهم اهلل يف احملشر كذلك ليتحققو 

جاج ن اهلل تعاىل يريد أن يعرض احلأهو  و (دكامظاهرة اإل غتسال عند اإلدرام فلحكمة  أما اإل و: )عباس رضي اهلل عنهما 
 فيه أيضاً  و .اآلثام  هم مطهرون من األدناس و و عرضون على املاللكه الكرام إالفال يُ  ، ناميباهي هبم األل على املاللكة

ا ينالو ل اسلو غتافيكونون قبل ذلك قد ، قدام األنبياء األبرار أن احلجاج يضعون أقدامهم على مواضع أهي  و، أخرى  دكمة  
 . {رِينَ ِإن  اهللَ يُِب  الت  و اِبنَي َويُِب  اْلُمَتَطه  } :هو أصدق القاللني  يف تلك اآلثار كما قال تعاىل وم بركته

ْنِب يَا ُمذْ  َتطَه رْ  ِنُب   ِمَن الذ 
   يَتِض   رَاِضَياً بِال ِذي يَ رْ َو ُكْن 

 

  ُب  ِإَذا ِشْئَت ِمْن بَاِبِه تَ ْقرَ 
 ْستَ ْعَذبُ ب  يُ فَِإن  رَِضى احلِ    

 اً ثاني ءُ ي  هَ الت    و، م نام بعرضهم على املاللكه الكراهم األ يباهي اهلل بلاآلثام  به لتطهريه من األدناس و التنبه أوالً  تهخالص و
 (ا احلكمه يف التلبيةمأ و: )قال رضي اهلل عنه . ينال الربكة يف تلك اآلثار ، لقدام األنبياء األبرار ألوضع القدم على مواضع 

 هدعا و،  ناداه مواله امللك العالم نْ مَ  فكيف بِ ، دسن الكالم  بالتلبية و هجابأجليل القدر  فإن اإلنسان إذا ناداه إنسان  
ما  لْ قُ ، عليك  ل  جَ ُمتَ  و، إليك  دان  ها أنا : يقول اهلل تعاىل  (.لبيك: )إن العبد إذا قال  و، عنه اآلثام  رَ ف  كَ لِيُ ىل جنابه إ

 .إليك من دبل الوريد  فأنا أقربُ ، تريد 
      عبد  َدَعاُه لُِقْرِبِه َمواله

 ل   َتَذل  و أَتى يُ َلب يهِ ِبَف            ْرطِ 
ه فََاَجابَهُ بِاللطف دني دعا 

                          اهيا فَ ْوزَُه بالر ْبِح ِإْذ لَب  
قرتفه من ا االعفو عم و الفوز بالربح التام ثانياً  ِلهِ ل  ذحتققه بت و، رب ممن دعاه فأجابه القُ  استشعاره أوالً  هصتخال و . ا ه  .

 ةتلبي و، ة الداعي تلبية للمحرم إجابالسر  و ( :مزيل اللبس)بد اهلل اخلرويب يف كتابه قد قال الشيخ اإلمام أبو ع و . اآلثام
غري  التوديد و يم وعلى التعظ ةالتلبية من املعاين الدال ظفل هُ نَ م  ضَ وامر الرب مع ما تَ ألنقياد اإلذلك يشري إىل  و ، املنادي
لوقوف باملشعر ما احلكمه يف اأ و: )قال رضي اهلل عنه    .ه ا. ام معناها لتز إاحلال  ري ِ غَ تكرير التلبية عند ت َ  سر   و، ذلك 

لت مجرات سيدي مح: العبد يقول  ن  أكناه  فمع، لذوي العلم واملعرفة  فإن فيه أسراراً  ة(أخذ اجلمار من املزدلف احلرام و
 . نت الكرمي الغفارأقرار إنك قد رميتها يف طاعتك باإل و،  راألوزا الذنوب و

إلَْيَك ِمن َهْجرَِك أَبغي الفرار 
            هِ فاغفر لَِعْب             د  راح يف قلبِ             

و أنَت ما زلت ُمِقيَل الِعثَار    
 ِمن أَلَ ِم األوزار َوْقُد اجِلَم                       ار

العبد  حتقق و، املدرار  هجود سادة عفوه و ىلإال إجا منه ال من من األوزار ملن ال ملجأ و الفرار أوالً  تهخالص و   .ه ا.  
ما احلكمه يف الذكر عند أ و) : فضلهه بعنا ب قال رضي اهلل عنه و. وقوفه بسادة العزيز الغفار  إال لِِعَثارِهِ ن ال مقيل أ ثانياً 

كرته يف نفسي من ذكرين يف نفسه ذ  ، مْ كُ ْر ذكُ أذكروين : )أُ ن احلق تعاىل يقول أفك (جور العظامما فيه من األُ  املشعر احلرام و
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 و، ِت الكرام كم بني ماللكموين عند املشعر احلرام ذكرتُ  ُ فإذا ذكرت،  ماللهمن  خري   ه يف مأل  ذكرتُ  مأل   من ذكرين يف و، 
 ( .نتقاملول اإلدمان من لكم توقيع األ تُ بْ تَ كَ 

ذََكْرُتَك يا ُسؤيل و غاية مقصدي 
 ال ُم    َن  أرجو به َفُجد ِبَقُبول  منك

و أنت لنا يا سيدي خري ذاكر   
 َفذِكُرَك يف قليب و سر ي و خ     اطري

نتقام من دلول اإل ماناأل حتقق العبد ثانياً  و، نعام يف ماللكته الكرام اإلذو ألن يذكره  أوالً  ضُ ر  عَ الت    تهخالص و. ا ه  . 
ها مجيع  يبلغ العبد ب ففيه دكمة  ب من( يف دلق الرأس  ةُ ما احلكمأ و: )فضله به ب اعنو قال رضي اهلل عنه  املنان .بتوقيع 

ر اهلل عند املشعر ذكو ألن احلاج إذا وقف بعرفه ،  راً ريحن ماً  ال يفهمها إال من كان عال اً كري ذ ت و ن فيه يقظةً أذلك  و، املن 
 هوقاو  ، جوراً أُ له  فَ عاض و،  باً ثواكتب اهلل له ،اآلثام  األدناس و من هُ نَ دَ بَ  رَ ه  طَ  سه وأر  قَ لَ دَ  و ب من ،ى ضح   و،  احلرام

حُمَل ِقنَي }: كنون مان كما قال تعاىل يف كتابه املتوقيع األ يَ طِ عْ أُ  و،  يوم القيامة نوراً  جعل له بكل شعرة   و ، سعرياً  و جحيماً 

 . {رُُءوَسُكْم َوُمَقص رِيَن اَل وَذَافُونَ 
ر   و إين ُمَقص  إىل بابكم أسعى 

 فإن تطردوين ليس يل غري بابك   م
فقري إليكم فارمحوا ذلة العبد        

 و إن أنتم عين رضيتم فيا سعدي
 رَ ه  طَ قد أنه  اً ثاني و، النعمة  اإلدسان و وىلمالرمحة من  عطي توقيع األمان وأُ نه قد أ حتقق العبد أوالً  تهخالص و   .ه ا. 
يوم القيامة  نوراً  جعل له بكل شعرة   و ، سعرياً  و جحيماً  هوقا اً ، ونه قد كتب له ثوابأ اً ثالث و، اآلثام  ومن األدناس  هُ نَ دَ بَ 

لف بالبيت فإن الطا لطاف(األ ما فيه من املعاين و يف الطواف و ةما احلكمأ و: )بفضله به  اعنو قال رضي اهلل عنه . 
فت طُ  و ،أتيت إليك مع مجلة الوفود ، نت الرب املعبود أ و، نت املقصود )أابتهاله :  و هِ الِ عَ عند دُ  هدال نبلسا ليقو 

ْر }: ملبنيليلك األمني يف حمكم كتابك اخل  قد سبق خطابك و، اجلود  ببابك أرجو الكرم و تُ مْ قُ  و، املشهود  كَ تِ يْ ب َ بِ  َوطَه 

  . {بَ ْيِِتَ لِلط الِِفنَي َواْلَقاِلِمنَي َوالر ك ِع الس ُجودِ 
بسجود اجلباه يف األرض ذاًل 
 ُج               ْد علينا بتوبة  ي                   ا إهلي

بطواف احلجاج عند القدوم    
 ث م فَ ر ْج عن                      ا مجيع اهلم             وم

 إظهار  ت ن وجوب الطواف بالبيأل ،عبدي  تنه معقول املعن الأ (الكربى هفتاوي)بل قال ابن دجر يف : قلت  ه  . ا. 
الر األنبياء فإنه ما من شع و، سلم  دم صلى اهلل عليه وآقبل  سنة   ألَفيبه ا هم طافو  ر املاللكة فإنلياء شعاإلد و ه ،تعظيمل

بل هو ،  ي  دِ ب  عَ نه ت َ أمن قال  لفال وجه لقو . سلم  اهلل عليهما و ىصل اً صاحل و هوداً  ملن استثن إال دج البيت خالفاً  نيب  
ل من الرمي الذي أفض وه ملعناإن كان معقول  طواف والاحلديثية عن البلقيين أن  هنقل يف فتاوي و   .ه ا ر .نظري اجلما

القول بأفضلية  قفال يطل، معقول املعن و أفضل من غسل النجاسة الذي ه وه تعبدياً  إن كان ن الوضوء وأ و ، تعبدي   هو
رأي  اً بديعتكون الوضوء  و: مث قال عقبة  . ملخصاً    .ه ا . تااملتعلق و دلة ألن ذلك باعتبار األ ،أددمها على اآلخر 

 هُ تُ نْ ي   ن كما ب َ باملع نهما معقوال نأبل إما أن يقال ، نظر  هدون الرمي في الطواف معقوالً  نُ وْ كَ  و،  هُ فُ اَل خِ  جهو األ و م ،اإلما
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فهي  (جلماررمي ا ةأما دكم و) : الكربى هوياقال يف فت و . ا ه  . ا ذكرمها بعضهمكم  انعبديت ، أو (يضاحاإل ةداشي)يف 

ة األوىل ظهر له مر اجلحمل  ما أراد ذبح ولده عند سلم لو اهلل عليه  ىترى إبراهيم صل أال آثرهم ،م األنبياء و ال  حَ  مَ  اءديإ
ربز له فمرة الوسطى جلامث انتقل إبراهيم إىل حمل  ؟ ب عنهدىت غا ين عزمه عن ذلك فرماه بسبع دصيات  لِيُثْ إبليس اللعني ُ 

دىت غاب يف األرض  ع  بسب اهفرمله  فربز مث انتقل إىل حمل مجرة العقبة ، غاب يف األرض أيضاً أن ىل إرماه بسبع  اللعني و
راهيم عليه السالم بينا إبأللتلك املنقبة العظيمة الِت وقعت  إدياءً الرمي  بَ جَ وَ فلذا . كما جاء ذلك كله يف دديث  أيضاً 

 و، أبونا  هُ بَ صَ كما دَ   اهُ نَ ب ْ صَ يف دفع الشيطان بكل ما نقدر عليه دىت لو برز لنا حلََ ه ، و نتأس ى به معامل نُ ْحِييَ و ،  لنتذكره
على  الرد   و ،مار دون غريها باجل وجوب الرمي ةمبا تقرر ظهر دكم و. ينبغي لإلنسان عند الرمي أن يتذكر ذلك  م   ن ثَ مِ 

 هُ لُ قْ خر ما تقدم ن َ آىل إشعار املاللكه  اءديإل و ه ،لتعظيم اً نظريه وجوب الطواف بالبيت إظهار  و ، عبدي  تك أن ذلمن قال 
أسرار القواعد  و عن آداب)مزيل اللبس ويؤيد كالمه قول الشيخ اإلمام أبو عبد اهلل اخلرويب يف كتابه قلت :  ه . ا ه  .عن

أن يلي القلب ألنه  البيت على اليسار لجع ر  وسِ ، دول العرش  نيَ الطواف بالبيت التشبه باملاللكة احلاف   ر  سِ  و ( :اخلمس
 و، العبادة زاد معانيها  تِ بَ ك  كلما ُر   ، إذ ة  بَ ك  َر مُ  إىل عبادة   بسيطة   عبادة   منركعِت الطواف الرتقي  ر  سِ  و ، يف يسار اجلسد

عار الكمال فيما شرع استش، و مالدظة االمتثال  و، قتداء أن ال تفارقه نية اإل هاج يف مجيع أفعالالذي ينبغي للحفباجلملة 
ال ابن ق. بتصرف  ا ه  . . داب املكمالتاآل و تاندوبامل السنن و احملافظة على الواجبات و و، األفعال  من األقوال و

تنبيهاً  فيه فإن (ا فيه من املعاين البديعة الصفاتم و تايف الوقوف بعرف ةما احلكمأ و) : امَ هِ  ا بِ ن  عَ  عباس رضي اهلل عنهما و
قدام احلسرة ألى واقفني ع،  دفاًة عراًة ، مكشويف الرؤستعاىل يوم القيامة  بالوقوف بني يدي احلق سبحانه و و تذكرياً 
فاد  م و ،عبدي ت نهأهذا على  و : قلت   .ه ا . ذليل   يدعون موالهم دعاء عبد   و، العويل  ون بالبكاء وضجي، والندامة 

، عرفات دكمة وجوب الوقوف ب و: ديث قال ما نصه ، معقول املعن  هيف كون الكربى ظاهر   فتاويهدجر يف  ابن كالم
، ها  ب هما، و تعارفدواء و سلم  اهلل عليه و ىمن اجتماع آدم صل هاما وقع في مه .عظمُ :  كما يف احلديث أي  جنه احلأ و

صل وجود أ وهالذي  جتماعذلك اإل قُ ْوعِ وُ لِ فَ ، ها  تعريف اهلل تعاىل لنبيه إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم املناسك ب منأو 
باده اخلروج من اهلل تعاىل على ع بَ جَ وْ ، أَ ذلك التعريف لتلك العلوم الِت هي أصل شرف ذلك النوع ، أو لعنصر اإلنساين ا

فه األزلية األبدية الِت معار  أروادهم حياته و و هممداد أشبادإ إليه يف واتهلباجلليل لي ىل الوقوف بذلك البابإمنة أَ  و هدرم
لوقوف املوهبة اجلسيمة كان ا فلهذه اخلصوصية العظيمة و، صر املاللكة أال هبا نصر اإلنسان دىت على عنع ما شرف

للواقف  يغفينب . (احلج عرفه: )صلى اهلل عليه وسلم قال  مَث  ، فمن احلج  ل  كان كأنه كُ  و، حج لحلها أعظم االركان لب م
ن ميده بعظيم أل كرب على ربه املستلزمجتماع األأن يصل له اإل ذلك التعريف لعل   جتماع وها أن يستحضر ذلك اإل ب

 يل  إ بُ ر  قَ ت َ  يزال عبدي ي َ ال) : األنفس املشار إليه بقوله عز قالالً  هُ مَ رَ كَ  و ، قربه األقدس و، معارفه اإلهلية  و، ية اللدن همواهب
رجله  و، ها  ده الِت يبطش بي و، بصر به بصره الذي يُ  و به ،الذي يسمع  هُ عَ مْ  سَ  تُ رْ فإذا أدببته صِ ،  هُ ب  دِ بالنوافل دىت أُ 

بو عبد اهلل أالعالمة مام فمن مث قال الشيخ اإل ه( . ا ه  .نعيذألُ  ستعاذينلئن ا و ُه ،ن  ي َ عطِ ألُ  ألينس نئفل، ها  الِت ميشي ب
من كل  خلو السر   و ، ل  غمن آدابه الفراغ من كل شا و ة ،األعظم الوقوف بعرف طناملو  و ( :سبمزيل الل)اخلرويب يف كتابه 

 فتقار واإل ة والذل الوقار و السكينة و ة وياخلش ال يفارقه اخلوف و و، الدعاء  ر فيه من ذكر اهلل وْكثِ ليُ  و ، زالل فان  
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احلج و قي  . هاستشعار الواقف وقوفه بني يدي اهلل تعاىل يوم العرض علي ةبعرفالوقوف سر  و. من امللك اجلبار  ءااحلي

ليه أن يويف ع و، العبادات الشرعية ال وذلوا عن أسرار ، إذ دته لفا و هُ ر  سِ  ج عند كل موطن  ا ر فليالدظ احلخَ أُ مواطن 
. ا  وراً ه موفؤ جزا و مشكوراً  هسعي و مربوراَ  هإذا مت دجه على ما ذكرنا كان دجف، اآلداب املكملة  باألدكام املصححة و

قع خالف و احلج  من أعمالثالثة  باجلملة ف و: قلت . على زرقاين املختصر ة كنون يف داشي نقولامل هاملقصود من كالم ه  .
ه ب  نَ ت َ مي اجلمار ف َ ر  (الثالث) و ة .الوقوف بعرف (اينالث) و. الطواف  (ولاأل) : املعن معقولةَ  أو تعبديةً  هاكون العلماء يف  

 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و. لذلك 
 (املهم الرابع)

 ن احلاج ال يكون داجاً أيف  يف بيان ما قاله العلماء
 من أعماله بكل عمل   هِ سِ ب  لَ أسراره عنده ت َ  دكم احلج و مبالدظة إال مربوراً  هدج و

 هاالدنيا كما رفض ضَ فَ بقلبه رَ  دَ قَ عند اجلميع من عَ :  (جا احل يد ور سراج امل)يف : قال اين املختصر على زرق ونكنة  ففي داشي
 سامن األدن سلاغتإذا  و ،يرجع إليه بالتحقيق  و، كل طريق ذ  بني و، أن يتجرد للموىل كما جترد عن هيئة الدنيا  و، بلباسه 

من أعضاله باخلضوع  ضو  عي أن يستجيب كل غتلبية فينبالستجاب لسانه باذا إ و، ظاهرة فليغسل قلبه من األدران الباطنة لا
ال هو إ ء  من كل شي هِ يْ ر  ب َ تَ ىل اهلل بِ إإذا عرف تعرف  و نه ،بد اليربح يربح كما فلم  عليه هإذا بلغ املوقف وقف بقلب و له ،

لتيسري لسلوك تلك يف انة املشعر احلرام استشعار امل فإذا بلغ، أفضاله عليه ب عرف اهلل إليهتفي، عن دقه  هاعرتف بتقصري  و، 
مار فلريم ى اجلإذا رم و، املوىل  إال من وى هو  كل  هنفس نعى نف إذا بلغ من و، استشعر القبول أو الرد  و، املقامات 
 و، بعد أن يقرب إىل حمرم يصح له  فإذا دخل احلرم فال،  1إليها عتنز  شهوة   يتعلق هبا و هلو  كل   لعخب ءبالسو  ةار م  نفسه األَ 

 يبأن ال يعص و:  يلق ( .إال اجلنة جزاء  عند اهلل احلج املربور ليس له : )ويلني يف قوله صلى اهلل عليه وسلم أهو أدد الت
ب ر  رَ فلي َ  هالبيت بعين ىأإذا ر  و.  {َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْج  }: قيل أن ال يعصي فيه لقوله  و. بعده 

كما  و، يطاف  و نةيف اجل سُ ؤُ كْ عليه األَ  ارَ دَ بأن تُ  د القلب إالقالطواف فال يل عب هدرامإ من ل  إذا دَ  و، البيت بقلبه 
 و، ه لدج و ه لباسغرب يفألشعث األا وهاحلاج  و ، اهلل تعاىل إىلجل فليخرج من البيت  عز و هىل بيت ربإخرج من بيته 

 : يه و قد قال فتح املوصلي يف هذا املعن أبياتاً  و.  الذي ال مييل إىل مناظر الدنيا غربالقلب األ ثاألشع
إليك دجي ال للبيت واألثر        

صفاء ودي الصفا يل دني أعربه      
                   ن  نَ عرفاتكم عرف                         ايت إذ من مِ 

 ي         ك سعيي و تعمريي و مزدلف      و في

و ال دجر              و ال طوايف بأركان   
و زمزم أدمعي جتري من البصر            

و موقفي وقفة يف اخلوف و احلذر          
 زر    ُي جسمي الذي يغين عن اجلدْ و اهلَ 

                                                             
 و رْ ذ  يا داود دَ ) :داود عليه السالم  اهلل إىل ىود: أقال أبو األشهب العطاردي  ملا يف تفسري ابن كثري من أن ( :ع إليهاوشهوة تنز ) ه :قول 1
ثر شهوة من آذا إي دما أصنع بالعبد من عبي أَْهَونَ  إن و ، فالقلوب املعلقة بشهوات الدنيا عقوهلا عين حمجوبة، لشهوات ا أكل صحابكأر ذنأ

 . مؤلف   .ه ا . (أن أدرمه طاعِتي  عل هشهوات
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و مسجد اخليف خويف من تباعدكم 
 زادي رج        الي لكم و الش       وق رادلِت

ونكم خطري     و مشعري و مقامي د 
 و ال م            اء من عربايت واهل                وى سفري

 و، كما قدمنا وجوهها   ة  خالص ة  ي  نِ بِ  هليستوف منافع و، إليه  دَ صَ قَ  نْ كثر من ذكر مَ فإذا وصل العبد اىل البيت فليُ : قال 
على  هِ لِ َأمَ قتصر بِ فلي، مال عليه ت فمعناه قصور اآلإذا طاف بالبي و: مث قال  ظ .ليس للدنيا يف ذلك د ةخر هي منافع اآل

صادب  رَ جَ ال فَ  و،  1قط غيور   زىن ما) ة :من احلكم و. درمات اهلل تعاىل  مْ ظ  عَ لي ُ  و، بسواه  هال يعلق و، جل  اهلل عز و
فإن  ، ي هاتك احلرمةال يرجت و ة ،هتك احلرمة يوجب النقم و، ترك اخلدمة يوجب العقوبة ) : قال أهل الزهد و ( ،درمة

( حالفوادش من تقوى اجلوار  ةعن مالبس ن الكف  أكما ،تعظيم من تقوى القلوب ال و، نكار ىل اإلإيرجع  2فيه استخفافاً 
ُُكْم إِلَ ه  َواِدد  }: وقال تعاىل : ) مث قال  ، يف القلب  ضجر   ال راه  ، واستك بال هكمحلن يستسلموا أمنه للكل  أمر    {َوِإهلَ 
ن تصفية األدوال م و، ورات كدتصفية األخالق من ال و ، ذلك يف تصفية األعمال من اآلفات و، ال يف الكالم  و ،

 :وقال شارع املبادث األصلية عند قوهلا    .ه. ا  دىت يكون من احملبني اتالتفريط
هل ظاهر  الشرع و علم الباطن 

 1لو عمل الناس على اإلنص   اف
ساكن     إال كجسم  فيه روح   

 ل م تَ َر بني الن              اس من خالف
ادع اهلل يل  و،  صين مبا ينفعينأو إين أريد احلج ف، يا سيدي  : قال له و ، يب بكر الشبلي رمحه اهللألجاء رجل ) ه :ما نص

ذا طفت إ و، لك هلل ص عمأخلِ  و، مقصدك اهلل  و، زادك اليقني  و، نيسك القرآن أ و، املاللكة  جعل رفقاءكا : فقال. 
الشبلي  له فقال، بدعاله  به و كُ ر  ب َ تَ ي َ لشبلي لقبل أفلما دج الرجل  . اهلل التقوى كَ دَ و  زَ ، بقلبك بسرك ُطف بالبيت جبسمك 

ياب نك جتردت من ثأهل نويت : قال  . ما نويت شيئاً  الناس و هُ لَ مِ عَ ا عملت م: قال  ؟ . دني أدرمت تما الذي نوي: 
ت ؟ عل بامليفلبست ثياب اآلخرة كما يُ  و، أنك نزعت ثياب الدنيا  و، أقبلت على عبادة الرمحن  و، العصيان  و املخالفة

                                                             
أتى النيب  اً شاب ن غالماً أمامة األصل فيها ما رواه أمحد بإسناد جيد رجاله رجال الصحة عن أيب أُ  و:  (قط غيور   زىن من احلكمة ما و: )قوله  1

دىت  فدىن ن( .د، أقربوه ) :م سالال والصالة يب عليه فصاح الناس به فقال الن؟ . زنا  اليف يل نذأتأ، نيب اهلل  ا: يسلم فقال  صلى اهلل عليه و
 مْ هُ  اتِ هَ م  أِلُ  يبونه ذلك الناس الك: )قال . جعلين اهلل فداءك   ،ال: فقال  ؟( . كَ م  أِلُ  هُ ب  حتُِ : )أَ سلم  فقال النيب صلي اهلل عليه و، جلس بني يديه 

ب ُه أِلُْخِتَك ؟(..كذلك الناس ال يبونه ل: )قال . ك جعلين اهلل فداء، ال  : قال إلبنتك ؟( . هُ ب  حتُِ أَ  ، دىت ذكر : زاد ابن عوف  وبنات هم ، َأحتُِ
يف دديثهما  يعاً مج قاال و ه( .كذلك الناس ال يبون: )سلم يقول  هو صلى اهلل عليه و و. ال جعلين اهلل فداءك : هو يقول  اخلاله و العمة و

 و ه ،غفرت ذنبا و، قلبه  رْ ه  اللهم طَ : )قال  و، سلم يده على صدره  اهلل عليه و ىوضع رسول اهلل صلف -الراوي اآلخر عين ابن عوف وأ-
 . مؤلف   .ه ا. كما يف األدياء بتخريج زين الدين العراقي   . نا(عين من الز )ي هبغض إليه منأ ء  فلم يكن شي ( .فرجه نْ ص  دَ 

من عصاين  و، كفر قد  ف ال أراهمن عصاين فظن أنين ، يا داود : )قوله تعاىل لداود عليه السالم كما يشعر به :  اً(فإن فيه استخفاف) ه :قول 2
ا ه  .  . العاملي ةالكما يف خم  ( .هو يعرفين سلطت عليه من ال يعرفين يا داود من عصاين و و علم أنين أراه فقد جعلين أهون الناظرين إليه ،

 مؤلف .
على  احلرص: )لكان الناس كلهم صاحلني  مخس  لوال : قال دكيم :  (العاملي ةيف خمال) ( :..إخلإلنصافلو عمل الناس على ا) ه :قول 1

 . املؤلف  .ه.امنه نقله املراد    .ه ا.  (العجب يف النفس) و (الرضا باجلهل) و (يف العمل ءالريا) و (يف املال ح  ش  )ال و (الدنيا
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: قال  ؟ . الغفران تطلب العفو و و، نك تطوف بعرش الرمحن أهل نويت بطوافك  و. فما أدرمت : قال . ال : قال  .

؟ . يه أبدا ال تعصه أن تعاهد و، ع اهلل يبانك تُ أاحلجر األسود هل نويت دني استلمت  و: قال . فت فما طُ : قال . ال 
لقيامة نك تسعى بني الصفوف يوم اأاملروة  ت بني الصفا وسعيهل نويت دني  و: قال  ت .ستلما افم: قال  . ال: قال 

ني حنرت هل نويت د و :قال  ت .فما سعي: قال . ال : قال ؟ . من النار  كاهلل يف فكاك رقبت إىلترغب  اً عريان دافياً 
 تنوي: و هل  قال ت .فما حنر : قال . ال  : قال ؟ . يعه أبداً طنك تنحر إبليس الشهوات بسكني املخالفات فال تأيك ده

ال تعود ف كرميتها عن و، جليلها  دقريها و، نك مجعت ذنوبك كلها أمجعت شعرك بني يديك  و، دني دلقت رأسك 
 نكأهل نويت دني رميت اجلمرات  و: قال . قال فما دلقت . ال : قال  ك ؟ .سأك إىل ر كما ال يعود شعر   مثلها أبداً ل 

 ظر هذهفان إرجع و دج فإنك مل حتج( . يا هذا ، فما رميت : قال . ال  : قال؟ . من قلبك مجيع الشهوات ت رمي
اهلل به  بل هي مما خص و مكيفًة ؟أ وفةً موصاو  أو مكلفةً  هل جتدها يف علوم أهل الظاهر مشروطةً ، اللطالف املعنوية 

 . آمني.  هسانسعة إد تعاىل ذلك بفضله و هنسأل، اهلل يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم  و   .هءه . ا صفياأ و هأولياء
 مشاهدة   و، ود بسادة اجل وقوف   و، حضرة املعبود  علم أن احلج دلول  : )إما نصه  (يةندلاملواهب ال)ين يف قال القسطالو 
ن ، و أ رف و علوبتلك األماكن ش نِ وْ الكَ  سَ فْ أن ن َ  ىال يف و، مبعهد العهد الرباين  ملام  إ و ، يناالرمح ذلك املشهد العلي  ل
 و، امر غها بفيض جال وصفس نفيها م على احلال   غم تزل تفر  ل ةفإن احملال احملرتم ، مسو و ك املواطن فخار  تلرتدد يف ال

  : جمنون بين عامر ت أبيايف كىيُ  دسبك يف هذا ما
رأى اجملنون يف البيداء كلباً 

فالموه على ما كان منه      
 فقال دعوا ال م                   الم فإن عيين

َفَجر  عليه لإلدسان ذياًل       
و قالوا لِ َم منحت الكلب نياًل 
 رأته م                  رةً يف دي ليل                          ى

من أعماله  عمل   يبأعند التلبس  رَ كِ يف احلج استحضار ما ذُ  واشرتطاا  منإ ةال يفى عليك أن علماء احلقيق هذا وا ه  . . 
سلم   عليه ولنيب صلى اهلللبلسان جربيل عليه السالم  رِ س  فَ مُ  ال، املشاهدة  ىل مقام اإلدسان وإعلى من وصل من احلجاج 

 دد  أسع كل ليس يف و ، إذ ال على كل داج  ( .نك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراكأد اهلل كاإلدسان أن تعب: )ديث قال 
م يشرتط  من مث لف . {اَل ُيَكل ُف الل ُه نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَها} : قد قال تعاىل و، كر عند ذلك من احلجاج استحضار ما ذُ 

 َواَل ِجَداَل يف َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوقَ }: ظاهر قوله تعاىل  هل عليدا إمنا اشرتطوا م و ، الظاهر ذلك يف احلج املربور ءعلما

:  قيل. ف (ال اجلنةإ احلج املربور ليس له جزاء  : )يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  (املربور) يف معن اختلفو الذا  و.  {احلَْج  
 هيف مناسك مشي و، فيه الطعام  مأطع و، كالم الني فيه ما ل: قيل  و. هو الصحيح  و . مإث  : أي . م   ثالطه مأالذي ال ي

قال كنون  و . ةكما يف احلاشي.فسوق  ال وال رفث و ال مسعة  الذي ال رياء فيه و: قيل  و. املقبول : قيل  و ه .ومشاعر 
يف الصحيحني و  .مل وقع على الوجه األك و، دكامه أ تْ يَ ف   املربور هو الذي وُ  جاحل و: قاين املختصر ر يف داشيته على ز 

عياض  قرطيب وبه قال ال و، عات بوالت رهو يشمل الكبال و ( .م يفسق رجع كيوم ولدته أمه ل من دج هلل فلم يرفث و: )
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 و . كريز قاله العالمة ابن . رات فال تسقط االكف الصلوات وكأما احلقوق  ، عجز عن الوفاء  تاب و لكن يف دق من، 

عليه  ضَ رتُِ اع و: طاب قال احل   .ه ا. مربور  لكنه ليس ب و ه صحيح  جفح ة  بشبهأو  درام   ل  ما ن دج بإف: قال النووي 
عليه خيف  ة  شبهب فإن دج: فلو قال ،  مثيتحقق وقوعه يف اإل ةمن وقع يف الشبه و ، إمث لطهايُ  بأن املربور هو الذي ال

فقال  ؟ . ورما عالمة احلج املرب : احلسن رضي اهلل عنه  ئلس: قال يف قوت القلوب . اهلل أعلم  و أن ال يكون دجه مربوراً 
اصي يقال أن عالمة قبول احلج ترك ما كان عليه العبد من املع: و قال . يف اآلخرة  راغباً ، يف الدنيا  اً ن يرجع العبد زاهد: أ
( دياءاإل)قال يف  و . ا ه  . كر واليقظهالغفلة جمالس الذ  مبجالس اللهو و و، صاحلني   إخواناً نيالطالب هبإخوان لستبدااإل و، 
فيكفر تلك النعمة بأن ،  سلم صلى اهلل عليه و هقرب نبي و هدرم عليه من زيارة بيته و هنعم اهلل بأال ينبغي أن ينسى ما  :

يف  راغباً ، لدنيا  ايف ن يعود زاهداً أه تعالم بل، فما ذلك عالمة احلج املربور ، يف املعاصي  ضواخلو  هوالل ىل الغفلة وإيعود 
يه من املعاصي ما كان عل كقبول احلج تر  ةيقال أن من عالم و : مث قال. البيت  ءرب البيت بعد لقا ءللقا هباً ، متأاآلخرة 

قيل ملربور ا جاحل:  (شرح مسلم)قال اإلمام السنوسي يف  و ت( .القو )ىل آخر ما مر عن إالني طالب هإخوانب ن يتبدلأ و، 
ال يعاود املعاصي  و، كان  مما قال األيب ومن عالمة القبول أن يرجع خرياً .  لْ ب  قَ ت َ مُ ال و : ه قيل و ، إمثطه ليا هو الذي ال :

يف  ههر لقولظهو األ و: قال األيب  . هو الذي ال معصية بعده: قيل  و: قال ابن العريب  ء .م من الريال السا و: هقيل  و. 
ا مذا عطفههل و . من ذلك ئاً م يفعل شي م ل ث: دج املعن إِذ  ( .م يفسق ل يرفث ومن دج هذا البيت فلم : )احلديث 

   .ه . االنفقة فيه  ةُ ي  ل  شرط احلج املربور دِ : قال العلماء : قال ابن بزيزه : مث قال السنوسي  ب .يقتعالمشعرة بال  ءبالفا
 بإنفاق املال احلرام الً نف أو احلج فرضاً  ح  صَ  و:  (تصر خليلعليش على خم)يف  و. املذكورة  ة(احلاشي)يف نون ك انتهى كالم

قال .ري مقبول غ و ، ال ثواب له فيه و: قال احلطاب . بإنفاق املال احلرام  َأمثَِ  و ل ،النف و ضيسقط به طلب الفر ف ،
قال  ه .بإنفاق مُ أثَ ي و،  هاب على دجيُثف، أن السيئة ال حتبط ثواب احلسنة  من هذا خالف مذهب أهل السنة و: املناوي 

 ة .فاده يف احلاشيأ . ا ه  .لفرس ا غصب إمثعليه  و، هاد اجلفله أجر  مغصوب   ر على فرس  اقاتل الكف نْ مَ  و : ابن العريب
أو أخذه ،  هستلخا و، أ و سرقه، أ هغصب سواءً ،  مار حلج باملال احلا حنه يصأهذا مبين على مذهب اجلمهور من  و: قلت 
فالفعل  ياً لمرا ىكمن صل،  عدم الثواب  ال تنايف بني سقوط الفرض و و، ال ثواب له  و،  ضسقط عنه الفر يُ  و،  ةً دراب

ال  و: )قوهلم ن املراد بأالظاهر  ذِ ، إالثوب املغصوب ، أو باحلرير  ، أو صوبةغالصالة يف األرض امل، و كبال ثواب  صحيح  
ا على م كالم احلطاب مبين   و.  يةاآل.  {..َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذر ة  َخي ْرًا يَ رَهُ }: عاىل لقوله ت ام  ت  ال نفي الثواب ( :ثواب له

 يعرفين فأنا من مل و، من عرفين فقد عرفين ، أيها الناس : نادى  و، مالك وقف يف املسجد احلرام يف احلج  مأن اإلما يَ وِ رُ 
 : أنشد و . ج  فليس له د درام   من دج مبال   ، مالك بن أنس

إذا دججت ب مال  أصله ُسحت   
 ال يقب             ل اهلل إال ك                   ل طيب                  ة  

فما دججت و لكن دجت العري  
 م           ا كل من د        ج بيت اهلل م  ربور

ما  يظهر ب حتقيق هذا املقام إمنا و، ا يف الشربخيِت كذا عند اإلمام أمحد رضي اهلل عنه ال جيزي احلج باملال احلرام كم و
 ( :القواعد السنية يف األسرار الفقهية هذيب الفروق و ت)يف كتايب  هُ تُ رْ كَ ذَ 
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 وهوالقبول  الثوابيف على أن الشرط  بناءً  يءالقبول للعمل الصحيح اجملز  و بمن دكاية اخلالف يف لزوم الثوا:  أوالً 

ران أمالقبول  ثواب وال طشر  نأعلى  القبول للعمل املذكور بناءً  عدم لزوم الثواب و و ه ،يف عليااملو  مبعن اإلميان، التقوى 
 و طابن الشا 1يلفعل الواجبات الواقع يف قو  و، ناب احملرمات تجاالِت هي املبالغة يف ، التقوى العرفية  ال وثت: قصد اإلم

اب عليه ثي ال اقاعدة م) و( اب عليه من الواجباتثيُ  قاعدة ما: )عين أ ،ن حتقق القاعدتا على الثاين و.  شهاب القرايفال
 ن كل عمل  أوهي  واددة   ول ال تتحقق إال قاعدة  على األ. و الفرق بينهما  و،  ًا(جباإن وقع ذلك و  و من الواجبات

الفرق يف ايف ما ذكره القر  ةصو خاله و، املذكور  ما يف كتايب   .ه. ا  هذا هو الظاهر فتأمل و ه ،علي يُثاب ئ  ز جمُ  صحيح  
 .دفظه اهو غاية التحقيق ف و، ن الشاط كالمه ابه ب مذكورتني وما تعقب لابني القاعدتني 

 اءً سو  درام   مال   احلج ب و ، مغصوب   ء  ما ب ءالوضو  و ، مغصوب   يف ثوب   أو من أن الصالة يف األرض املغصوبة:  ثانياً  و
وجد قد سالل مر يف هذه املمتعلق األ نأنا نالدظ ذلك أل و ، محدأل احلنفية خالفاً  الشافعية وعند  عندنا معاشر املالكية و

 و،  ورة التطهريص و، ة الكاملة رت الس و، حقيقة املأمور به من الصالة يف املكان الطاهر ف ، مع متعلق النهيبكماهلا فيها 
إذا دصلت دقيقة املأمور به من ديث  الشرعي وذن ال من ديث اإلقد وجدت من ديث املصلحة  هاحلج بشرطمن 

ملصلحة دىت يف دقيقة املأمور به من ديث ا هي اجلناية على الغري ال و، لفساد يف جماور ل تضيكان النهي املق. املصلحة 
 شرطاً  هال يلزم من حترمي الشيء أن يكون عدم و،  بم الغصدر   و،  وجب الصالة مطلقاً أألن اهلل تعاىل ، قتضي فسادها ي
 اإلمام أمحد بعدم قول و ، فكذلك يف هذه املواطن؟  مِ ر  حَ مُ  ل صالته مع مقارنة التبطم  ل هنه لو سرق يف صالتأترى أال  ،

  ن املعدوم شرعاً أل نظراً  ف ،الوص يف التسوية بني األصل و هبه يف املسالل املذكورة جرى على أصل روجود دقيقة املأمو 
 و، الطهارة  لصالة ول طل  ذلك مب و ، مع العمد اً س  دِ  ةً مصورة التطهري معدو  ة ورت الس   ون املكان وفيك،  اً س  كاملعدوم دِ 

 ة مبادةً اشرتط يف ذالك أن تكون األدا و، املكان الطاهر  و ةالسرت  و ةر اهطما يتم هذا النظر لو سلم أن اهلل تعاىل أمر بال إن
لى أن هذا ع . ىل آخر ما ذكرإالغصب  مَ ر  دَ  و،  الصالة مطلقاً  بَ وجَ أ تعاىل بل نقول أن اهلل، ذلك  مُ ل  سَ نُ  حنن ال و ،

طريق حلفظ ال ةنفق بل ، كن  يف ر  تْ فَ رِ ال صُ  و،  ها ليست ركناً  ألن، هلا باحلج  قَ ل  عَ النفقة ال ت َ ، فإن ى يف احلج أتالنظر ال يت
 اً فكان الشرط معدوم ، ا هو شرط  مفي فَ رِ فإنه صُ ، ورة التطهري ص السرتة و خبالف احملرم يف مسألة املكان و، دياة املسافر 

 . علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و، شئت  نإنظره ااملذكور ف من ما يف كتايب هاملقصود نقل   .ه ا . فافهم
 (املهم اخلامس)

 يف كتابه مام الغزايليف مجلة ما ذكره دجة اإلسالم اإل
  كرذ للمت منها تذكرة   وادد  الِت يف كل  طلوبة من احلاجمن األمور امل( إدياء علوم الدين)

 نِ طِ للفَ  إشارة   و تعريف   لمريد الصادق ول تنبيه   للمعترب و عربة   و
 من أسرارها ما يقتضيه صفاء داج   ل  كُ لِ  فَ شَ كَ انْ ، ها  أسبابُ  تْ فَ رِ عُ  و، ها  بابُ  حَ تَ فَ إذا ان ْ دىت ، ا هَ حِ  اتِ فَ مَ  إىل ُمزْ رْ فلن َ : قال 
 :  مراً أعشر  هي اثنا و، غزارة فهمه  و، طهارة باطنه  و ، قلبه

                                                             
 . لفمؤ    .ه ا ( .إخل..اخلالف ةمن دكاي: )اخلالف املتقدم يف قوله صفة  ( :..إخلالواقع يف قويل) ه :قول 1
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عن إال بالتنزه ىل تعا فاعلم أنه ال وصول إىل اهلل سبحانه و: قال ، عين فهم موقع احلج يف الدين أ ( الفهم .مر األولألاف)

 مجيع احلركات و تعاىل يف هلل سبحانه و دَ ر  جَ الت   و، فيها  اتاإلقتصار على الضرور  و، عن اللذات  ف  الكَ  و، الشهوات 
،  قبل اخللق على اتباع الشهواتأ و، ذلك  ندرسا فلما، م هِ مِ أَُم  صاحلي و لهذه كانت سرية الرس و: قال . السكنات 

 1ةخر اء طريق اآلسلم إلديصلى اهلل عليه و  نبيه حممداً  ل  جَ  و ز  اهلل عَ  ثبع،  هعن، و فَ تَ ُروا  هلل تعاىلاعبادة لالتهجد  واهجر  و
البيت  فَ ر  شَ فَ ، هلم  بانيةً رهن جعل احلج أاهلل عز وجل على هذه األمة ب مَ عَ ن ْ : َفأَ قال  . جتديد سنة املرسلني يف سلوكها و ،

ني متواضع اً ربْ غُ  ثَاً عْ شُ ، سحيق أوب  من كل  و ، عميق   الزوار من كل فج   هيقصد ، على مثال دضرة امللوك هُ عَ ضَ و وَ ،  العتيق
 بلد   هُ فُ نِ تَ كْ يَ ، أو  عن أن يويه بيت   هِ هِ يْ زِ نْ ت َ مع االعرتاف بِ ،  2هِ تِ ز  عِ لِ  ةً ستكانا و، جلالله  اً خضوعله مستكينني  و، لرب البيت 

ها  نس بأال ت فيها أعماالً  عليهم ظ فَ لذلك وَ ، و قيادهم ِإْذَعانِ ِهْم و انيف  م   تَ أَ  و، عبوديتهم ِهْم و ق  يف رِ  غَ لَ ب ْ يكون ذلك أَ ل
يظهر كمال  مثل هذه األعمال ب و، املروة  الرتدد بني الصفا و و،  ركرمي اجلما،  ىل معانيها العقول إدي  هتال ت و النفوس ،

لم يف احلج على س اهلل عليه و ىلذلك قال صل و ، دِ ر  جَ مُ ال األمر  إال ث  قدام عليها باعيكون يف اإل ال إذ، العبودية  و ق  الر  
، ت يف تزكية النفوس اإىل معانيها أبلغ أنواع التعبد ىتدهما ال ي و: قال  و رِق اً( . اً دَ ب  عَ ت َ  دقاً  ة  حج كَ يْ ب   لَ ) : اخلصوص

                                                             
 و ةابن مند و احلكيم الرتمذي البغوي ىفلذا رو  ( :..خلطريق اآلخرة سلم إلدياء صلى اهلل عليه و جل نبيه حممداً  و بعث اهلل عز) ه :قول 1

،  ثالثةن بعدي  مِتمأُ خاف على : )أنه قال أسلم  اهلل عليه و ىصل هشاهني اخلمسة يف كتاب الصحابة عن افلح عن ابن ابن مانع قابع و
َ ب َ : املناوي يف كبرية  قال. لسيوطي لكما يف اجلامع الصغري   ( .الغفلة بعد املعرفة و،  جالفرو  اتباع الشهوات يف البطون و و، ضاللة األهواء   ني 

مته الشهوات أُ  ما خاف على إن و: قال الراغب . هلم من ذلك  أمان   ِهمْ رِ هُ ظْ أَ  فإنه بوجوده بني،  هأن ذلك ال يقع يف ديات (من بعدي: )بقوله 
يف النبات  ل وها تولد معه وتوجد فيه ويف احليوان الذي هو جنسه ب فإن مكناً  ت أكثرها و تاً ب  ثَ ه ت َ ا بشدهأ يف اإلنسان و اً ها أقدم القوى وجود ألن

عن مجلة البهالم  اً ال يصري اإلنسان متميز  يز ويتوجد فيه قوة الفكر والنطق من التم خراً آة مث الذي هو جنس جنسه مث توجد فيه قوة احلمي
خرة عن طريق اآل ْصرِفُهُ تَ  و هُ ر  غُ ت َ  و هُ ر  ضُ فهي الِت تَ ، مكن إماتتها  م ي قمعها إن ل بقهرها وأو الشهوة البهيمية  تةماإب من أسرار اهلوى إال اً صمتخل

لكن هنا  ه .يف معاملت ناً حمس، ما يف يده  ب اً سخي،  هعما يف يد غري  يصري غنياً  و، داجاته  ل  قِ تَ ف َ ،  اً تقي اً ر  دُ  ها صار أمات أوقمعها  مىت و، 
لسعادة دىت ملبلغة لفهي ا َبتْ د  أُ أما إذا ، ا صادبها دىت ملكت القوى هَ لَ مَ  هْ أَ  و رطتأفإن  م  ذَ ما تُ  إن ةهو أن الشهو  و، جيب التنبيه له  ء  شي
حفظ  الإليها منه وال سبيل إ ياة ،باحلال إال سبيل إليها  و، بالعبادة  وذلك ألنه ال وصول إليها إال، ىل اآلخرة إمكن الوصول أم تكن ملا  لو ل

مقتضى  و،  إليها مر حمتاج  فاأل، ال بالقوة الشهوية إال ميكن  و، الغذاء  بتناول ال ميكن إال و ه ،عادة ما حتلل منإال ميكن إال ب و، البدن 
َهَواتِ }، نها يتزي احلكمة إجيادها و عداوته ال يستغن  مع و جه  نفعه من و  و من وجه   هُ تَ ر  ضَ مَ  ىوذش و  دُ عَ كَ هي  لكن ،  {زُي َن لِلن اِس ُدب  الش 

 :ن إليه كما قيل كال يس فحق العاقل أن يأخذ نفعه و ه ،عن
 داقته بد          ا من ص             عدواً له م  يرىو من نكد الدنيا على احلر أن 

 . لفؤ م   .ه ا.  (سرار العطاليةطوالع األ)انظر كتايب  و
م يطلبها  ىل ذلك لإر فإنه تعاىل لو نظ، غريها  هم هذه و غناه تعاىل عن عبادت ىلإال ناظرين  ( :ه..إخللعزت ةً ستكانا و هجلالل خضوعاً ه : )قول 2

فإنه تعاىل لو  ، ناه عنهاغال تنظر يف عبادتك اىل : )السالم  عليه الصالة وو احلق تعاىل لنبيه موسى على نبينا  ةمث كان من مناجافمن . منهم 
العتماد على با هاجتهد يف تصحيح و، لك  هفانظر إىل ما نظر ، ها  كمالك ب ىل داجتك إليها وإبل انظر ، م يطلبها منك  ىل ذلك لإنظر 

 . ا ه  . مؤلف .كما يف كشكول العاملي . ت النظام دسأف م تراع ذلك غريت املقام و ل فإن غناه ،
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نفوس من هذه األفعال ال بَ ج  عَ إذا تفطنت هلذا فهمت أن ت َ  و، قاق األخالق مقتضى االسرت  ا عن مقتضى الطباع وهَ ف ُ رْ صَ فَ 

  .حلج إن شاء اهلل تعاىل  تَ َفه ِم أصلِ يف  وهذا القدر كاف   ت ،ول عن أسرار التعبداهالذ درالعجيبة مص
على مثال  ِضعَ وُ نه أ و، التحقق بأن البيت بيت اهلل عز وجل  بعد الفهم و ثما ينبع هو إن و، الشوق  (مر الثايناأل و)

،  يضيع زيارته بأن ال من قصد البيت يف الدنيا جدير   أن، و له  زالر   و، جل  اهلل عز و إىل فقاصده قاصد   ، دضرة امللوك
 ةر هو النظر إىل وجه اهلل الكرمي يف دار القرار من ديث أن العني القاص و ه ،ل روبضمقصود الزيارة يف ميعاده امل قُ زَ رْ ي ُ ف َ 

كتحال به لإل  د  عِ تَ سْ ال تَ ، و  تمالهال تطيق اد و، جل  لقبول نور النظر إىل وجه اهلل عز و أُ ي  تَ هَ الفانية يف دار الدنيا ال ت َ 
 ق إىل لقاء اهلل عز  الشو ، فتستحق لقاء رب البيت حكم الوعد الكرمي  ، النظر إليه و، بقصد البيت  هالكن و، لقصورها 

إىل  مضاف   يتالب و ، ةفضاإ هإىل حمبوب ما لهإىل كل  ن احملب مشتاق  أهذا مع ، حمالة  الىل أسباب اللقاء إ هُ قُ و  شَ يُ  جل   و
 .ب اجلزيل عليه من الثوا عدما و  لعن الطلب لني الً فض ، فباحلرى أن يشتاق إليه جملرد هذه اإلضافة، جل  اهلل عز و

 و مهاجرة الشهوات، و الوطن  إىل مفارقة األهل و د  قاصعلى احلج  هيعلم أنه بعزم أن هو و، العزم  (مر الثالثاأل و)
 مر  أيعلم أنه عزم على  و، قدر رب البيت  و، قدر البيت  هيف نفس يعظمل جل   و يارة بيت اهلل عز  ىل ز إ ه  ج  وَ ت َ مُ ، لذات لا

عن شوالب  بعيداً  ، لوجه اهلل سبحانه اً وليجعل عزمه خالص ، خاطر بعظيم   ن من طلب عظيماً أ و ،ه مرُ أ خطري  ، شأنه  رفيع  
 امللكصد بيت ن يقأأن من أفحش الفوادش  و، اخلالص  إال هِ لِ مَ عَ  و هِ دِ صْ قَ من قبل نه ال يُ أليتحقق  و، السمعة  و ءالريا

ة  مسع ورياء   ما فيه كل جتناباب هإخالص و ه ،تصحيحه بإخالص و، مع نفسه العزم  حْ ح  صَ يُ فل، املقصود غريه  و هدرم و
 . فليحذر أن يستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري  ،
 و، عالقة  ة  مَ لَ ظْ مَ  ل  كف، التوبة اخلالصة هلل تعاىل عن مجلة املعاصي  و، معناه رد املظامل  و ، لققطع العال (مر الرابعاأل و)

 ع  ي  ضَ مُ  نتَ أ ملك امللوك و بيت أتقصد ؟ إىل أين تتوجه: يقول له  بيبه ينادي عليه وداضر متعلق بتال مثل غرمي   كل عالقة  
فإن   ؟ كَ لَ ب َ قْ ال ي َ  و كَ د  رُ ي َ ف َ ن تقدم عليه قدوم العبد العاصي أ تستحي اَل وَ أَ  ؟ همهمل  ل و همستهني ب و؟ مره يف منزلك هذا أ

قلبك عن  ةقعال قطع، و امن مجيع املعاصي  ب إليه أوالً تُ  و، د املظامل رُ  و،  همر واأ ذف  ن َ بول زيارتك ف َ قيف  كنت راغباً 
ن مل تفعل ذلك مل يكن فإك ، إنك متوجه اىل بيته بوجه ظاهر إليه بوجه قلبك كما  اً هَ ج  وَ ت َ تكون مُ لك ءىل ما وراإلتفات اإل

عنه  عَ طَ قَ ن ْ ا من عَ طْ وطنه قَ  نع قلليقطع احلاج العال و، الرد  طرد وال إال راً آخ و ء ،الشقا لنصب وإال ا لك من سفرك أوالً 
 و، اهلل سبحانه  ىمن وق إال خطر   ىللعو ماله فإن املسافر ، هله أ يكتب وصيته ألوالده ول و، أن ال يعود إليه  رَ د  قَ  و، 

يقدمه من هذا  ما و ب ،فإن ذلك بني يديه على القر ، خرة ق لسفر اآللسفر احلج قطع العاللق لليتذكر عند قطعه العال
االستعداد هلذا  بغى أن يغفل عن ذلك السفر عندنإليه املصري فال ي و، فهو املستقر ، ذلك السفر  يسريتالسفر طمع يف 

 .  السفر
قى منه على طلب ما يب و ه ،ار كثمن نفسه احلرص على است س  دَ أَ إذا  و ، دالل   من موضع   هالزاد فليطلب (مر اخلامساأل)

، زاده التقوى  أن و، طول من هذا السفر أخرة فليذكر أن سفر اآل، ال يفسد قبل بلوغ املقصد  ال يتغري و طول السفر و
 أول منازل رطب الذي يفسد يفال كالطعام ، فال يبقى معه هيون و وتخلف عنه عند امليت هنه زادأما عداه مما يظن  نأ و
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بعد  هحبصال ت، خرة ىل اآلإالِت هي زاده  هفليحذر أن تكون أعمال، ديلة له ال  حمتاجاً  متحرياً يبقى وقت احلاجة ، فالسفر 
 . ت التقصري ادور ك  و الرياءبل يفسدها شوالب  ، املوت

وذفف  و، ذى تحمل عنه األلجل له الدواب  على تسخري اهلل عز و هشكر اهلل تعاىل بقلبيفل، الرادلة ( ادسمر الساأل و)
 احلج من وجه  مر أن إف، عليها  ملهي اجلنازة الِت يُ  و ة ،خر ىل دار اآلإ هاملركب الذي يركب هليتذكر عند و، عنه املشقة 

، املركب  له لذلك السفر على ذلك اً سفره على هذا املركب ألن يكون زاد حُ أََيْصلُ  ظرنلي و، ىل اآلخرة إيوازي أمر السفر 
، ازة مقطوع به ب اجلنكو ر  و، لجمل لبه ركو لجنازة قبل ركوبه لويكون  موت قريب   لالعل  هما يدري و، فما أقرب ذلك منه 

يهمل و  ته ،رادل و ه زاديف ظهرتسي و، أسباب السفر املشكوك فيه يتاط يف فكيف ، فيه  ك  تيسر أسباب السفر مشكو  و
  ؟ . أمر السفر املستيقن

اإلدرام عند القرب من  ويببث رُ زِ تَ أْ يَ  فإنه سريتدي و، لفه فيه  فن وكفليتذكر عنده ال، ثويب اإلدرام  ءشرا (مر السابعاأل و)
فكما ال يلقى ، حمالة  الكفن ال بياثيف  اً جل ملفوف و اهلل عز ىلقينه سأ و، رمبا ال يتم سفره إليه  و، بيت اهلل عز وجل 

 و، زي الدنيا لفال يلقى اهلل عز وجل بعد املوت إال يف زي خمالف ، اهليئة  عادته يف الزي و إال خمالفاً  عز و جلبيت اهلل 
 . ليس فيه خميط كما يف الكفن  ، إذمن ذلك الثوب  هذا الثوب قريب  

يضاهي  ال ىل اهلل عز وجل يف سفرإ الوطن متوجهاً  نه فارق األهل وأعنده فليعلم ، اخلروج من البلد  الثامن(مر األ و)
ملك امللوك يف زمرة  ىلإ ه  ج  وَ ت َ نه مُ أ و، زيارة من يقصد  و، أين يتوجه  و، نه ماذا يريد أفليحضر يف قلبه ، أسفار الدنيا 

ا قبلو أ و، اخلاللق  وافارق و، ق لالعال واقطع، و فنهضوا  او ضُ هِ نْ ت ُ اسْ  وا ، فاشتاقو ا و قُ و  شُ  و، جابوا فأالذين نودوا ، الزالرين له 
 او أن يرزق إىل، بيت رب ال ءقالالبيت عن  ءبلقا اً يَ ل  سَ تَ ، رفع قدره  عظم شأنه و مره وأجل الذي فخم  و على بيت اهلل عز

يف اإلرحتال و ه عمالأب ادالالً ال ،  ر يف قلبه رجاء الوصول والقبوليحضل و، ىل موالهم إبالنظر  وايسعد و، م اهنمُ  ىمنته
م يصل  ن لإنه ألريج  و، من زار بيته  لتحقيقه وعده ل رجاءً  و، جل  بفضل اهلل عز و لكن ثقةً  و، املال  مفارقة األهل و

ِه ُمَهاِجرًا ِإىَل الل ِه َوَمن َيْرُْج ِمن بَ ْيتِ }: قال جل جالله إذ إليه  جل وافداً  لقي اهلل عز و ، منية يف الطريق ال هأدركت إليه و

 . ية اآل . {...َوَرُسولِهِ 
ىل إوت فليتذكر فيها ما بني اخلروج من الدنيا بامل، مشاهدة تلك العقبات  و، دخول البادية اىل امليقات  (مر التاسعاأل و)

 و ، نكري   و نكر  ول سؤال مهيق الطر  اعِ ط  قُ  هول ليتذكر من و، لبات امط ما بينهما من األهوال وال و، ميقات يوم القيامة 
  ة القرب وأقاربه ودش و هعن أهل همن انفراد و ت ،احليا ما فيه من األفاعي و و هيداند من سباع البوادي عقارب القرب و

 . القرب  فاو خمل داً متزو أقواله  عماله وأوليكن يف هذه املخاوف يف ، وددته  بته وُكر 
 و،  بوالً أن تكون مق رجُ اف، جل  و اهلل عز ءفليعلم أن معناه إجابة ندا، من امليقات  ةتلبيال اإلدرام و (مر العاشراأل و)
على  و ، اً لرب تم ِتكَ و  ق ُ  و كَ لِ وْ ن دَ مِ  و ، الرجاء مرتدداً  فكن بني اخلوف و ( .ال سعديك ال لبيك و: )خش أن يقال لك تل

دج  : ينةقال سفيان بن عي. هي حمل اخلطر  و، مر ة األفإن وقت التلبية هو بداي ، كرمه متوكالً  جل و و فضل اهلل عز
م  ل و، الرعدة  وقعت علية، و انتفض  ، و هه صفر لونرادلتبه و استوت  فلما أدرم، علي بن احلسني رضي اهلل عنهما 
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 و، عليه  يَ شِ غُ  لىب افلم ( .ال سعديك ال لبيك و: قال يل أخشى أن يُ : )فقال  ؟ . يب  لَ ت ُ قيل له : لِ َم ال يستطع أن يليب 

ين رضي االدار  كنت مع أيب سليمان  : قال أمحد بن أيب احلواري و ه .دج ىذلك دىت قض هيفلم يزل يعرت  ته ،وقع عن رادل
ى دأو اهلل سبحانه  ن، إيا أمحد : قال  فاق وأمث ، الغشية  هخذتأف ، ا ميالً نَ رْ دىت سِ  ب  لَ فلم ي ُ  ، اهلل عنه دني أراد اإلدرام

ويك يا أمحد  ( .ةعنلفإين أذكر من ذكرين منهم بال، كري ذ وا من ل  قِ يُ  بين إسراليل أن ةظلم رْ مُ : )وسى عليه السالم م إىل
من نأفما  ( . يديكما يفدىت تَ رُد   ال سعديك ال لبيك و) له : قال اهلل عز وجل،  دج من غري دله مث لىب من نأ يِن غَ لَ ب َ ، 

َوأَذ ن يف } : قالإذ جل  و اهلل عز ءلندا هت عند رفع الصوت بالتلبية يف امليقات إجابيب  لَ مُ  ال ليتذكر و. لنا ذلك  القأن يُ 

اهلل  ءبني لندايجمالقيامة  تيف عرصا همدامزدا و، من القبور  دشرهم و، الصور  خاخللق بنف داءن و.  {الن اِس بِاحلَْج  
تردد ، الرجاء  مر بني اخلوف وول األأمرتددين يف  مردودين و مقبولني و و قوتنيو ممىل مقربني إ نْيَ مِ س  قَ مُ ، و سبحانه 

 . ال  مأ هقبول مام احلج و تأَيَ تَ َيس ُر هلم إديث ال يدرون ، احلجاج يف امليقات 
من بدخوله أي نأ عنده جُ رْ ي َ لِ  و ، اً نَ مِ آدرم اهلل تعاىل  إىلنه قد انتهى أفليتذكر عندها ، دخول مكة  عشر(مر احلادي األ و)

ليكن  و،  مقتلل ق اً حِ تَ سْ مُ  و لباً احلرم خا هفيكون بدخول، لقرب ل الً أهيشى أن ال يكون  و، جل  من عذاب اهلل عز و
م ماذ و  ،ي  عِ رْ دق الزالر مَ ، و شرف البيت عظيم  و، الرب رديم  و،  م  عميم فالكر  ، ه يف مجيع األوقات غالباً ؤ رجا

 . ضيع م الاللذ غريستجري امل
ينبغي له أن يضر ، فوقوع البصر على البيت :  (فأوهلا. )مامها من احلاج إت األفعال املطلوب  ماتماست عشر(مر الثاين األ و)

عاىل النظر إىل أن يرزقه اهلل ت راجياً ، ه إيالرب البيت لشدة تعظيمه  قدر كأنه مشاهد  ي و، عنده عظمة البيت يف القلب 
، الوافدين عليه  ةر مقه بز احل، و إ هذه الرتبة هن يشكر اهلل تعاىل على تبليغ، و أالعظيم  هىل بيتإالنظر  هالكرمي كما رزق هوجه

 الدخول و قسامهم إىل مأذونني يفنمث ا، ليذكر عند ذلك إنصباب الناس يف القيامة اىل جهة اجلنة آملني لدخوهلا كافة  و
فإن كل أدوال  تراه ، مما ء  يف شي ةخر مور اآلأُ  رِ ك  ذَ ال تغفل عن تَ  و، مردودين  ىل مقبولني وإقسام احلجاج نمصروفني ا
اخلوف  لتعظيم وليحضر يف قلبه فيه من ا فليعلم أنه صالة  ، الطواف بالبيت :  (ثانيها و) ة .خر على أدوال اآل احلاج دليل  

 احلافني دول العرش باملاللكة املقربني متشبه  طواف الشريف النه بأليعلم  و، احملبة ما فصلناه يف كتاب الصالة  الرجاء و و
 أدىت ال يبتد ،بذكر رب البيت  هبل املقصود طواف قلب، ال يظن أن املقصود طواف جسمه بالبيت  و، دوله  الطالفني، 

طواف  وه طواف الشريفالليعلم أن  و، ختم بالبيت  و، بتدأ الطواف من البيت اكما ،ال به إال يتم  و،  الذكر إال منه
م امللكوت  هي عال و، صر بالب دُ اهَ شَ لك لتلك احلضرة الِت ال تُ مُ ال م  يف عال ظاهر   أن البيت مثال   و، القلب حضرة الربوبية 

 م امللك و الأن ع و، م الغيب  هو يف عال و، م الشهادة للقلب الذي ال يشاهد بالبصر  يف عال ظاهر   كما أن البدن مثال  ،  
ت املعمور هذه املوافقة وقعت اإلشارة بأن البي إىل و، من فتح اهلل له الباب  لوت امللك م الغيب و ىل عالإ ة  جَ رَ دْ الشهادة مَ 

عن مثل ذلك  كثر اخللقأ ةتبرُ  ملا قصرت و، هذا البيت  فإن طواف املاللكة كطواف األنس ب ة ،يف السماوات بإزاء الكعب
لى مثل ذلك الذي ال يقدر ع و، فهو منهم  بأن من تشبه بقوم   او دُ عِ وُ و ، مكان هم حسب اإل ب هِ ب  شَ ت  أُِمروا بالالطواف 

 و) . تعاىل بحانه واهلل س ءشفني لبعض اوليااه بعض املكآبه على ما ر  فُ و  ط  تَ  و هن الكعبة تزور أالطواف هو الذي يقال 
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َعِتِه ،لى الوفاء مته عي م عز مفليص، اعته جل على ط و هلل عز نه مبايع  أفليعتقد املستلم عنده ، االستالم  (ثالثها فمن  بِبَ ي ْ

جل يف  و زاحلجر األسود ميني اهلل ع) ًا :قد روى ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوع و ، املقت ستحق  ايف املبايعة  رَ دَ غَ 
فلتكن نية ، لتزم باملتصاق لاإل و، التعلق بأستار الكعبة  (رابعها و) ( .ها خلقه كما يصافح الرجل أخاه األرض يصافح ب

عن النار يف كل  نلتحصل اءً رج و ِة ،اس  مَ مُ  بال اً كَ ر  ب َ ت َ  و، لرب البيت  و، للبيت  شوقاً  و دباً الُقرب لتزام طلب امللتزم يف اإل
 بَ ذنَ أن علق بثياب ماملذنب املتك ، مانسؤال األ و، لتكن نيته يف التعلق بالسرت اإلحلاح يف طلب املغفرة  و ه ،من بدن جزء  

 رقاأنه ال يف و ه ،فو عو كرمه   إال هل عز ال مف و، له منه إال إليه أ جلاملظهر له أنه ال م،  هعن هإليه يف عفو ع املتضر ، ليه إ
 فإنه يضاهي تردد العبد ،املروة يف فناء البيت  السعي بني الصفا و (خامسها و. )يف املستقبل  ناألمذيله إال بالعفو و بذل 

كالذي دخل  ،للمالدظة بعني الرمحة  رجاءً  و، للخلوص يف اخلدمة  اً إظهار ، خرى بعد أُ  مرةً  ذاهباً  و ياً لمللك جادار ا ءفناب
 الدار مرةً  ءفنا على دُ د  رَ ت َ فال يزال ي َ ،  در  هو ال يدري ما الذي يقضي به امللك يف دقه من قبول أو خرج و على امللك و

مليزان ا كفِت بني هروة ترددامل بني الصفا و هليتذكر عند تردد و وىل ،ردم يف األُ م يُ  ة إن لردم يف الثانيرجو أن يُ ، يخرى بعد أُ 
 نه ناظر  أني الكفتني ب هليتذكر عند تردد و، السيئات  ةاملروة بكف و، ليمثل الصفا بكفة احلسنات  و، ت القيامة ايف عرص

ق من ازددام اخلل رىما ي فليتذكر ب ة ،الوقوف بعرف (سادسها و. )فران الغ بني العذاب و د  د  رَ ت َ مُ ، النقصان  جحان ويل الر  إ
بسريهم يف  سرياً  و ،هلم  تفاءً إقلمتهم يف الرتددات على املشاعر أواتباع الفرق ، اختالف اللغات  و،  ارتفاع األصوات و ،

يف  مْ هُ رَ ي   حَ  تَ  و، عهم يف شفاعتهم طم و، ها نبي ة  مأُ ل ك ءقتفاا و، مع األنبياء واأللمة األُمم اجتماع  و، ت القيامة اعرص
شر يف زمرة لُيحجل  إىل اهلل عز و لتهاباإل راعة والضذلك فليلزم قلبه  رَ ك  ذَ فإذا تَ ، ذلك الصعيد الوادد بني الرد والقبول 

ن دضرة اجلالل ة اخللق مالرمحة إمنا تصل إىل كاف و، فاملوقف شريف  ، باإلجابة هرجاء قْ ق  حَ يُ ل و، الفالزين املردومني 
 احلني ومن الص طبقة   و، وتاد األ بدال ومن األ ال ينفك املوقف عن طبقة   و، بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد األرض 

، يديهم أتعاىل  اهلل سبحانه و إىلارتفعت و   همقلوب لهابتإلا و اعةضر لل دتجتر  و، مهم مهفإذا اجتمعت ، القلوب  ابأرب
 بُ ي  خَ  فال تظن أنه يُ  ة ،على طلب الرمح ة  وادد همة   جمتمعني ب ، بصارهمأحنو السماء  تشخص و، اقهم عنأامتدت  و
يظن  و ىل عرفاتإلذلك قيل أن من أعظم الذنوب أن يضر  و،  مْ هُ رُ مُ غْ ت َ  ة  خر عنهم برمحد  ي و،  1سعيهم عُ ي  ضَ يُ  و، ملهم أ

 ر  سِ  وهطار البالد قأاد اجملتمعني من وتواأل لبداستظهار مبجاورة األإلا، و  ممهلاع اجتما  ن  أك و، م يغفر له  أن اهلل تعاىل ل
على  وادد   تعاون القلوب يف وقت واهلمم رمحة اهلل سبحانه مثل اجتماع  ارفال طريق إىل استدر ،  هغاية مقصود و، احلج 
مجرد ل  اضاً انته و، العبودية  و قللر  اً ظهار إمر أللقياد نفليقصد به الرامي اإل، رمي اجلمار  (سابعها ووادد  . ) صعيد  

له إبليس لعنه اهلل تعاىل  عرضإبراهيم عليه السالم ديث بمث ليقصد به التشبه ، النفس فيه  للعقل و متثال من غري دظ  اإل
 هملأل قطعاً  ه ، ول اً اهلل عز وجل أن يرميه باحلجارة طرد همر ، فأيفتنه مبعصية  ة ، أويف ذلك املوضع ليدخل على دجه شبه

                                                             
يف ذلك ه ون قيل لالناس يستغفر  كان ال يستغفر و ملا دج و عرابياً أن أ مثفمن  ( :م..إخليضيع سعيه ملهم وأفال تظن أنه ييب ) ه :قول 1

ض العارفني أن بع و. م ؤ علم من إصراري لأكذلك استغفاري مع ما ،  رمحته ضعف   وعلم من عفو اهللأستغفار مع ما كما أن تركي اإل: فقال 
 كشكول العاملي كما يف. ين فيهم فكففت أمث ذكرت ، لقد مهمت أن ادلف أن اهلل قد غفر هلم : الناس بالدعاء يف املوقف قال  ضجةملا مسع 

   . مؤلف .ه. ا 
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. الشيطان  يل يعرضنا فليس أما أ و ه ،شاهده فلذلك رما ن الشيطان عرض إلبراهيم عليه السالم وأفإذا خطر للرامي ، 

ال فالدة فيه  نه فعل  أه يل إلييُ  و ي ،يف الرم هيفرت عزمليف قلبه  هأنه هو الذي قذف و، ا اخلاطر من الشيطان ذه نأفليعلم 
ليعلم  و،  تشمري يف الرمي برغم أنف الشيطانال باجلد و هبل يطرده عن نفس، فال يشتغل به ، يضاهي اللعب نه أ و، 

إذ ال ، م به ظهره صقي و، فهو يف احلقيقة يرمي به وجه الشيطان ، العقبة  ىلإن كان يف الظاهر يرمي احلصا إ نه وأنفسه 
. العقل فيه  مر من غري دظ للنفس وله مبجرد األ أمر اهلل تعاىل تعظيماً تثاله امب الشيطان إال فنأمن الرامي إرغام  ليص

أن يعتق اهلل بكل  جلري  و، كمل اهلدي فليُ ، متثال ىل اهلل تعاىل حكم اإلإ ب  ر  قَ ن ذحه ت َ أفليعلم ، ذبح اهلدي  (امنهاث و)
دي من هبدن امل ءكان فدا،  وفر أ ؤهأجزا و،  أكرب يكان اهلد   فكلما، فهكذا ورد الوعد ، من النار  همن بدن أجز  همن أجز 

اخلوف  هلم وا فإذا فرغ منها كلها ينبغي أن يلزم قلبه احلزن و، قال الغزايل فهذه وظيفة القلب يف أعمال احلج  . م تَ أالنار 
 و هذلك من قلب فيتعر ل و،  باملطرودين قَ حلِ أُ  و هدجُرد   م، أيف زمرة احملبني  تَ بِ ثْ أُ  و هدج همن لَ بِ قُ أأنه ليس يدري  و، 

ت نعماله قد اتز أوجد  و، باهلل تعاىل  نساألُ دار ىل إ اً انصراف، و الغرور  ردا عن زداد جتافياً اصادف قلبه قد إن ف،  أعماله
كف  و ه ،ثار حمبتآيه أظهر عل و ،ه ه توالأدب نم و، من أدبه  إالفإن اهلل تعاىل ال يقبل  ،ق بالقبول ثفلي، مبيزان الشرع 

أن يكون دظه  كُ شِ وْ ي ُ إن كان األمر خبالفه ف َ  و، على القبول  دل  فإذا ظهر ذلك عليه ، يس لعنه اهلل لبإعنهم سطوة عدوه 
يارة رسول اهلل ز  زيارة املدينة املنورة و (عاشرها تاسعها و و. )تعاىل من ذلك  التعب نعوذ باهلل سبحانه و العناء و همن سفر 

ن نو ما نقله ك   .ه ا . فرتقب  املطلب الرابع ما يف هاممتإسيايت بيان املطلوب من  و. صادبيه  صلى اهلل عليه وسلم و
  . علمأيف داشيته على زرقاين املختصر من كالم الغزايل يف اإلدياء بإصالح واهلل سبحانه وتعاىل 

 املطلب الرابع  
 زيارة قرب النيب صلى اهلل عليه وسلمدكم يف 

 مام دخوهلا تإآداب املدينة املطلوبة يف  و مامها تإاملطلوبة يف  اه بآدا و فضلها و
 فيه مهمات و
 األول(املهم )

 مفه و، طاعته ل إياك اعلم وفقين اهلل و: دجر ن باقال احملقق : اهلل تعاىل  مارمحه (شيخنا على منسك الوالد ةداشي)يف 
بالكتاب  مطلوبة   روعة  سلم مش ن زيارته صلى اهلل عليه وأ ، ضاتهىل مر إ عةر ااملس و، خصوصيات نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

اُءوَك َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَنُفَسُهْم جَ }: مها قوله تعاىل اددإيتان آف (أما الكتاب، )القياس  إمجاع األمة و السنة و و

اهلل عليه  ىاألمة على اجمليء إليه صل ث  ى دَ عل َدل تْ فقد .  {لل َه تَ و ابًا ر ِديًمافَاْستَ ْغَفُروا الل َه َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا ا
يف  نْيَ نِ ي  عَ م مُ ن وردت يف قو إ قال واآلية الكرمية و ه .هذا ال ينقطع مبوت و. استغفاره هلم  و، االستغفار عنده  و، سلم  و

لِت هي ذلك ا ةن العل: )ألقاعدة أي بعد املمات  يف احلياة و، صف لك الو ذكل من وجد فيه   ةالعل مو مبع مدال احلياة تع
ه الشريف ملن أتى قرب  واستحبا و . نيللك فهم العلماء منها العموم للجاذفل،  مًا(عد و اً الوصف تدور مع املعلول وجود

ِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اهلِل َوَرُسولِِه مثُ  رُْج ِمن بَ ْيتِ َوَمن يَْ }: قوله تعاىل  ةالثاني و. هلل تعاىل  اً ن يقرأها مستغفر أصلى اهلل عليه وسلم 
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رسول اهلل  ةيار وق العلم أن من خرج لز ذمن  له أدىن مسكة   نم ال شك عند و . {يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اهللِ 
كزيارته ه  ه وسلم بعد وفاتاهلل علي ىيت أن زيارته صلرسوله ملا يأ إىل اهلل و نه خرج مهاجراً أ هسلم يصدق علي صلى اهلل عليه و

ما أ و) . يفة اآلتيةبنص األداديث الشر  تهفكذلك بعد وفا،  ية الكرمية قطعاً يف اآل ة  داخل هزيارته يف ديات و ه ،يف ديات
  عليه وسلمله صلى اهللفمنها قو ، بصريته  نورطمس انمن  الإفيها  ك  شُ ال يَ ، صرية  ةداديث صحيحأفيها  فَ َوَردَ  ة(سنال

يف  نطعال و، احلديث  أل مةمن  صححه مجاعة   ( .دلت له شفاعِت: )رواية  يف و . 1(من زار قربي وجبت له شفاعِت: )
بلفظ لدارقطين ل و . (ما زارين يف ديايت نأمن زارين بعد مويت فك) : ها استناداً دمن أجو  و، السبكي  هُ نَ ي   كما ب َ   مردود   هتاو ر 
 كان له دقاً ) : رواية يف و ( .يوم القيامة اً أن أكون له شفيع علي   كان دقاً   ، زياريت إال ال تعمله داجة   ين زالراً ءامن ج) :

 قَ ل  عَ صد ما ال ت َ اجتناب ق( زياريت ال تعمله داجة إال: )املراد بقوله  و ( .يوم القيامة اً جل أن أكون له شفيع و على اهلل عز
كثرة  و، ة فيه لصاللردال إليه ال شد   و، عتكاف باملسجد النبوي ها من حنو قصد اإل ما ما يتعلق بأ ، صالً أ الزيارةله ب

. صول الشفاعة له فال مينع قصده د، ندب للزالر فعله نه يُ أوغري ذلك مما يأيت   رضي اهلل عنهم ةزيارة الصحاب و، العبادة 
 اً ة كنت له شفيعىل املدينإمن زارين ) : رواية الدارقطين و ( .يف ديايت من دج فزار قربي بعد مويت كان كمن زارين: )منها  و
ىل إ سباً من زارين حمت و: )رواية ابن دبان  و اً( .من زار قربي كنت له شفيع: )سي لايرواية أيب داود الط و ( .داً يشه و

من ) وى :ر  و ( .م يزرين فليس له عذر لمث  ةله سع ِتمأُ ما من أدد من ) ى :رو  و ( .املدينة كان يف جواري يوم القيامة
- رية  فهذه األداديث إما ص : قال. إىل غري ذلك  ( .ان مربورتانتمث قصدين يف مسجدي كتبت له دج، دج إىل مكة 

 وأ رب  شرطها من قُ ثى بنألُ ا لذكر و، ل اً يتم و سلم دياً  صلى اهلل عليه و هيارتز ب ِد طلك  أَ يف تَ  ظاهرة  أو  -هي األكثر و
تقرب لليه وسلم ااهلل ع ىيستحب للزالر أن ينوي مع زيارته صل: )قال يف داشية اإليضاح عند قول النووي  و . ا ه  . عد  بُ 

 سنيُ : غريهم  نا وفقد قال أصحاب: ما نصه  ( .الصالة فيه و، سلم  اهلل عليه و ىصل هىل مسجدإسافرة املب تعاىل   اهللإىل
 دديث ابن عمر مث . فيه كما ذكره املصنف ةالصال و، تقرب بشد الردل للمسجد النبوي ليارة از تقرب بالالن ينوي مع أ

اهلل  ىمل زيارته صليش هِ قِ رُ طُ بِ  ( .من زار قربي وجبت له شفاعِت: )اهلل عليه وسلم  ىقال رسول اهلل صل:  2رضي اهلل عنهما
، ة شد الردل لذلك به على فضيل ل  دَ تَ سْ ، فَ يُ و بعد أ رب  اآليت من ق ثى ،ناألُ  يشمل الذكر و و ، ميتاً  و سلم دياً  عليه و

 د  إال رَ  ي  لَ عَ  مُ ل  سَ يُ  ما من أدد  : )خرج أبو داود بسند صحيح أقد  و، املقاصد دكم إذ للوسالل ، لزيارة لالسفر  دبن و
                                                             

 ه :ليست لغري  شفاعة  ب ص  يَُ  هفاد قوله له أنأ و. بد منها  لوعد الصادق البا ها ثابتة   نأمعناه : ر قال ابن دج ( :وجبت له شفاعِت) ه :قول 1
 ىفيه بشر  و. ك ما بغري ذلإ و ، شرون بال دسابمن الذين يُ  ها بكونإم و، وال عنه يف ذلك اليوم هإما بتخفيف األ و، ما بزيادة يف النعيم إ

كما يف داشيته   ع .الشاف مِ ظَ عِ بِ  مُ ظ  عَ ت ُ  إذ هي جليلة   ها شفاعة   أن: سلم  ضافه الشفاعة له صلى اهلل عليه وإفاد أ و . موته مسلماً  ب أيضاً  له و
 . مؤلف  . ه ا. وي و نالح ا يضإعلى 

ن ابن عمر ع ادمهاالدارقطين باسن البزار و ىرو قد  و:  هالذي قال النووي يف إيضاد ( :..إخلمث دديث ابن عمر رضي اهلل عنهما) ه :قول 2
نايف ذلك ال يُ  و، كي بالتقى الس عبد احلق وك مجاعة  خزي مة يف صحيحه ، و صححه ابن  رواه أيضاً : و قال ابن دجر  و.  رضي اهلل عنهما

مله ال حت ين زالراً ءاج من) : ظبلفبكي وصححه سبن الا الطرباين و الدارقطين و رواه أيضاً  و . ها بعضاً بعضقوي يُ  ة  كلها لين  هق: طر قول الذهيب 
 . مؤلف . ا ه  .اإليضاح  ة ابن دجر علىكما يف داشي  ( ...إخلداجة
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عليه  مِ ل  سَ مُ  سلم على ال يه وصلى اهلل عل هُ د  ي رَ ه و، هذه الفضيلة العظيمة  لْ م  أَ تَ ف َ  ( .عليه السالم د  رُ رودي دىت أَ  ي  لَ اهلل عَ 

رد )معن  و ( .ونل  صَ م يُ يف قبوره نبياء أدياء  األ) اً :يف قربه كسالر األنبياء ملا ورد مرفوع سلم دي   اهلل عليه و ىذ هو صل، إ
احلضرة اإلهلية  ادةهشب ده الشريفة مشغولة  ن رو أذلك  و   .ه ا.  هلرد عليلية يف ذلك احلني قالقوة النط د  رَ :  ة(الشريف هرود

فاقته من إعن  رَ ب   عَ ف َ  ، روده هلذا العامل لرد السالم قبلتأفإذا سلم عليه  ، الدنيا دالة الودي يف مل الدنيا كما كاناعن ع
 كثر من ألفِ حملة أ دىت لو كان املسلمون يف كل،  شامالً  اً هذا اإلقبال يكون عام و. برد الروح  قراغاالست و ةتلك املشاهد

سلم  اهلل عليه و ىكيف يرد النيب صل  : لَ ئِ لقد أدسن من سُ  و، اإللتفات الروداين  ذلك اإلقبال النبوي و ُهمْ عَ سِ وَ لَ  ألف  
 : قول أيب الطيب شدفأن وادد  ؟ . ن  آمغارهبا يف  رض وعلى من يسلم عليه من مشارق األ

 د مشارقاً و مغارباً يغشى البال  كالشمس يف كبد السماء و نورها
يف وقت  وح  لة ألف ر اهذا سيدنا عزراليل عليه السالم يقبض م و، داله يف الربزخ أفضل من دال املاللكة  نأال ريب  و 

انظر شرح س . التقدي على التسبيح و مقبل  ، بعبادة اهلل  هو مع ذلك مشغول   و ض  ،عن قب ض  ال يشغله قب و،  وادد  
الم على ذلك لكا سطيت يف اخلامته بأسي و. بن عاشر اعلى نظم  ةية ابن محدون على صغري ميار كذا يف داش. األدياء 
اهلل  ىبينا حممد صلن ، فَ َقب ْرُ مر بزيارة القبور قد جاء يف السنة الصحيحة املتفق عليها األف (ما القياسأ و) :قال . فرتقب 
سلم زار  و اهلل عليه ىنه صلثبت أفقد  أيضاً  و. بني غريه  ينه ونسبة بال  بل ، و أعلى ق  دَ أ وى در أ سلم أوىل و عليه و

سلم   عليه وليست زيارته صلى اهلل و، التعظيم وجوب  احلق وملا له من  الشريف أوىل ربهفق د  ،دُ شهداء أُ  أهل البقيع و
،  الشريف هسلم عند قرب  صلى اهلل عليه و سالمنا عليه الربكة بصالتنا و ا عظيم الرمحة ونَ الَ نَ ي َ لِ  و، به  التربك لتعظيمه و الإ

الذين ، رع الشريف الش ةلمة محلمن األ فقد نقل مجاعة   (مجاعأما اإل و. )به صلى اهلل عليه وسلم  نْيَ ف   احضرة املاللكة احلَ 
عليه  و . واجبة  : يل قف ، ة  مندوب ة  أوها وأجب إمنا اخلالف بينهم يف أن و، مجاع اإلو يف نقل اخلالف ُل و  عَ مُ  ال عليهم املدار و

م يزرين  ل ج ومن د: )على ذلك بقوله صلى اهلل عليه وسلم  هو الشيخ أبو عمران الفاسي مستدالً  لمة املالكية وأبعض 
الكية قال غري ذلك البعض من املو  . سلم درام   صلى اهلل عليه و هؤ جفا و . دسن   عدي بسند  ابن  هروا ( .فقد جفاين

جوب السنن املؤكدة يعين و  هذيبديث قال يف الت، هو الشيخ عبداحلق  و ، قوله من السنن الواجبة يريد املؤكدة مؤوالً  أوالً مُ 
ال  و: صته ما خال قال و، لمة على استحباهبا هبرية اتفاق األ قد نقل ابن و ، جلمهوراعليه  و اً أكيد اً ندب وقيل مندوبة  ، 

قصر فيه تُ  نه الأ و، سلم  صلى اهلل عليه و هقرب  ةيار ز السفر ل ةدرم زعم و ،دجة ملن خرق اإلمجاع من بعض احلنابلة 
لى اهلل عنه من أهل مذهبه يف متسكه بظاهر قوله ص تبعه من تأخر و، أن مجيع األداديث الواردة فيه موضوعة  و، الصالة 

، ن هذه الثالثة للزيارة خارج ع الشد   و: قال  ( .مساجد ثالثةإال إىل  الِ دَ الر   د  شَ ال تُ ) : عليه وسلم يف احلديث الصحيح
تقرب بالصالة فيه ال د ألجل تعظيمه و مسج  إىل د  شَ ال تُ : إمنا معناه  و، ليس معن احلديث ما فهم  ذإ ه ،عن اً فليكن منهي

 نأل و،  ناء متصالً ستثليكون اإل دد  أمنه عند كل  د  بُ  هذا التقدير ال و. ها بالصالة فيها ظيمال اىل املساجد الثالثة لتعإ
لعلم هو لطلب ا و، اهلجرة من دار الكفر بشرطها  و اجلهاد  اكذ و،  إمجاعاً  واجب   النسكلقضاء  ةعرف ىلإالردل  د  شَ 

 ا وهدكآ ن هو منالسيما مَ -حوالج اآلخرة ، فدوالج الدنيا  مجعوا على جواز شدها للتجارة وأقد  و،  اجب  و  وأ سنة  
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هو قوله  و،  نده دسن  س التصريح به يف دديث  ، كر ويل احلديث مبا ذُ لتأ مما يدل أيضاً  و  ،أوىل -الشريف هو الزيارة للقرب

مسجدي  و ،فيه الصالة غري املسجد احلرام  ىبتغي ىل مسجد  إأن تشد رداهلا  يال ينبغي للمط) : صلى اهلل عليه وسلم
 :قد قيل  و، ملثبت مقدم على النايف افباجلملة  و. بزيادة  ( . ا ه  .املسجد األقصى و، هذا 

 إال خالف  له دظ  من النظر  و ليس كل خالف  جاء ُمعترباً 
ه فرتاا ال يدل ملاف ( ال جتعلوا قربي عيداً : )سلم  أما قوله صلى اهلل عليه و و: داشية ابن دجر على إيضاح النووي  يفو 
 ئذ  دين و، ريها غ ا يدل هلا من األداديث السابقة وم سلم مع هلل عليه وا ىاإلمجاع على سن زيارته صل واألن احملققني نقل ،
على  إال فهو ال يدل على ذلك بل قد يدل و، على النهي عنها  تهعلى تقدير دالل هيجب صرف هذا احلديث عن ظاهر ف

 ال تتخذوا له وقتاً  :يكون املراد تمل أن يُ  و، العيد كال يف بعض األوقات  إزار مل دىت ال يُ  أهنا ال ت و، احلث على كثرُتا 
 ؤتىبل ال ي، عياد غريها مما جيتمع له يف األ إظهار الزينة و وف عليه وككالعيد يف الع تخذال يُ  و،  هزار إال فيال يُ  اً خمصوص

 . علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و . ظهبلف   .ه ا. الدعاء مث ينصرف عنه  السالم و لزيارة ول إال
 (املهم الثاين)

 معتمر   و اج  لو لغري د ا وهَ دُ ك  أَ تَ  و، سلم  اهلل عليه و ىزيارة قرب الرسول صلندب ن مذهب اجلمهور أاملتحصل مما ذكر 
 كداً أت -ملعتمرا للحاج و: أي -لكن تتأكد الزيارة هلما  : ته(عان)إقال شيخنا يف ، داديث املذكورة الواردة يف فضلها لأل
من دج : )ديث حل و، من املدينة يقبح تركهم الزيارة  وافإذا قرب،  بعيدة   حلجيج الورود من آفاق  ألن الغالب على ا،  اً دلزا
 اً كَ لَ ها مَ  اهلل ب لَ ك  ي َو عند قرب  من صلى علي  : )البخاري  ىملا رو  و يد فيه غريه مراد  يإن كان التق و ( .م يزرين فقد جفاينل  و
  ( .يوم القيامة شهيداً  وأ اً كنت له شفيع و، آخرته  أمر دنياه و يَ فِ كُ  وَ  ، يِنْ غُ ل  ب َ ي ُ 

من زار قرب حممد           
باهلل َك  ر ْر ذِْك  َرُه               

و اجعل صالتك دال مًا 
فهو الرسول املصطفى     
و هو الشفيع يف الورى     

صوص  به     و احلوض خم
            ا                ه ربن         صلى علي            

نال الشفاعة يف غد        
و دديثه يا منشدي 

جهرًا عليه ت هتدي       
ذو اجلود والكف الندي  

من هول يوم املوعد      
يف احلشر عذب املورد   

 ما الح جن           م الفرق                 د
 سنأ يبلغ (لثانيةا) . رفع املراتبأعطى يُ  (إدداهن) كرامات    عشرسلم  لزالر قرب النيب صلى اهلل عليه و و: قال بعضهم 

ب املعاي نالتطهري م (السادسة. ) بطااألمن من املع (اخلامسة) . ل املواهبذب (الرابعة) ب .ر آقضاء امل (الثالثة. )املطالب 
  .ربااملغ ارق وة رب املشرمح (العاشرة) . دسن العواقب (التاسعة. )ب لكفاية النوا  (الثامنة) . تسهيل املصالب (السابعة) .

هنيئًا ل من زار خري الورى 
 فإن السعادة مضم                     ونة  

و َدط  عن النفس أوزارها  
 ل من َدل  طَْيَبةَ أو زاره              ا
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يحذر كل احلذر من ل و، فينبغي أن يرص عليها ، بات رُ فضل القُ أاحلاصل أن زيارة قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم من  و

لو أن  و ،سلم على أمته عظيم  اهلل عليه و ىألن دقه صل، خصوصا بعد دجة اإلسالم  و، التخلف عنها مع القدرة 
باحلق الذي عليه  مْ قُ م ي َ  ل،  سلم رض لزيارته صلى اهلل عليه ومن األ موضع   دِ عَ ب ْ أَ على بصره من  ه أوسأعلى ر  ءم جييهأدد

 .اجلزاء  م   تَ سلمني أَ لنبيه جزاه اهلل عن امل
ار        ُزر َمن حتُِب  َو إْن َشط ْت ِبَك الد  

 ال يَ ْمنَ َعن َك بُع                 د  عن زي                        ارته
و دال من دونه تُ ْرب  و أدجار  

 إن ال ُمِح     ب  ل َم   ن ي ه                 واه َزو ار
 .  ف  ذْ دَ  و ف  ر  صَ تَ ببعض  . ا ه  .

 (املهم الثالث)
 . اه . 1هسلم يف طريق اهلل عليه و ىكثر من الصالة على النيب صلن يُ أقصد املدينة الشريفة  نْ مَ  لِ ن  سَ : يُ  (عانة شيخنا)إيف 
الِت  ، ة إليهملبني العباد يف مجيع النعم الواص هو الواسطة بني اهلل و ، إذسلم  لبعض ما جيب له صلى اهلل عليه و أداءً 

سلم شفاعة  و ليست صالتنا عليه صلى اهلل عليه هُ :ص  نَ  اقال العز بن عبد السالم م م   فمن ثَ . ىل اإلسالم إأعظمها اهلداية 
، و  بلفضل الرغاأإلينا  ىفقد أسد ه ،إرشاد نم له على ما أوالنا بل صالتنا عليه شكر   ه ،لثيشفع يف م إذ مثلنا ال . له

نا ؤ فدعا ( .لها م تستطيعوا فادعو  فإن ل فكافئوه معروفاً  إليكم ىمن أسد: )السالم  قد قال عليه الصالة و و، طالب املأسن 
ا يف وسعنا من مكافأته مَ  لِ  أداء   فهيأي :    .ه ا. عن مكافأته  جزسلم بالصالة املشروعة مكافأة له للع له صلى اهلل عليه و

 ه ،ل أمر امتثاهلل تعاىل بإىل ا بُ ر  قَ ت   السلم  املقصود بالصالة على النيب صلى اهلل عليه و: ىل هذا قول احلليمي إكما يشري .
رب من املدينة إذا ق و ( :عانةاإل)قال يف .  (احلاشية)يف  اكما أفاده شيخن    .ه ا. سلم  قضاء دق النيب صلى اهلل عليه و و

ته و عان ِطهِ إبِ ن يزيل حنو شعر أ و ، عند فقد املاء تَ َيم مي َ  وأ أمث يتوض، غتسل ي و،  2احلليفةِذي بِ  يخنِ له أن يُ  ن  سُ ، املنورة 
قدر ن إه عند رؤية املدينة تن ينزل الذكر القوي عن رادلأ و،  بَ ي  طَ تَ ي َ  نأ و،  1ف ثيابهأنظأن يلبس  و، فارة أظ ص  قُ ي َ  و، 

                                                             
هنا  انا مستويمه وأ هعكس قراءة القرآن أوب هيف كون اإلكثار منها أفضل من: قال ابن دجر  ( :..إخلر من الصالة على النيبثكن يُ )أ ه :قول 1
خري كالمهم ىل األإ ءوميما ي رب و، سلم ادتماالت  السالم عليه صلى اهلل عليه و كثار من الصالة وفيه اإل  بَ لِ حنوها مما طُ  يف ليلة اجلمعة و و

ن أقد قالوا  و،  خمصوص   يف حمل   بَ لِ طُ  ن ذلك ذكر  أل، السالم عليه يف ذلك أفضل  الظاهر أن اإلكثار من الصالة و و ( ،باب اجلمعة)يف 
 . مؤلف   .ه ا. كذا يف داشيته على اإليضاح   .هذا منه  فضل منها وأما يص فهو  أما، م يص  ي لون أفضل من الذكر الذكإمنا ت اءةالقر 
 و: قال السبكي . سلم  يه واهلل عل ىبه صل اً يَ س  أَ ها تَ  ب يصل  يُ  و ( .املعرس) : هي و: قال ابن دجر  ( :..إخلةَ فَ ي ْ لَ حلُ ي ابذَخ يْ نِ ن يُ : )أقوله  2
 و،   الطريق اتفاقاً سلم يف اهلل عليه و ىفيها صل ىكثر من املواضع الِت صلأ مؤكدةً  ينبغي أن يكون سنةً  و ، ذلك كالماً صحابنا يف ألم أر  ل
هو نزول  و .موضع التعريس  س( :املعر ) و   .ه ا. ستحباب املؤكد اإل: أهل املدينة  لعل مراد من قال به كمالك و و ب ،عد القول بالوجو بي

 . مؤلف   .ه ا. يضاح كذا يف داشيته على اإل. النوم  سرتادة ولليل لإلين آخر اسافر امل

بالتواضع  يقلهو األ، إذ العيد كمن األعلى قيمة   ىلأو ن األبيض كاجلمعة هنا أاألقرب : قال ابن دجر  ه( :بثياأن يلبس أنظف  و: )قوله  1
التعزير الشنيع دىت  هو تعزيرهم علي،  جيب منعهم منه،  درام فهو درام  إلاك  عن امللبوس دما يفعله بعض اجلهلة من التجر  و: مث قال . املطلوب 

ن وفد أل: قال ابن مجاعه  ( :..إخلن ينزل الذكر القويأ و: )قوله  و   .ه . اأمثاهلم عن ارتكاب مثل هذه البدعة القبيحة  هم وا ينزجرو 
درمه املقدس بعد  لم وس تعظيم جهته صلى اهلل عليه و و، م ينكر عليهم ذلك  ل سلم نزلوا عن الروادل و اهلل عليه و ىصل أوهعبدالقيس ملا ر 



- 128 - 

 
يل جعله اف، ك اللهم هذا درم نبي: )ذا بلغ درم املدينة إن يقول أ و،  سَ يْ جِ الت  نْ  نَ مِ أَ  و اقَ طَ إن أَ  ن ميشي دافياً أ و ه ،علي

ك ءأوليا تهزقما ر  زيارة نبيكيف ارزقين  و، بواب رمحتك أفتح يل ا و، احلساب  ءسو  من العذاب و أماناً  و، من النار  وقايةً 
سولك ر  على لسان دبيبك و هُ تَ مْ ر  ذي دَ اللهم إن هذا هو احلرم ال، ارمحين يا خري مسؤول  اغفر يل و و ، أهل طاعتك و

 ين  مِ آ و، ي على النار  ِ نمْ ر  حَ ، فَ هو حرم بيتك احلرام  ما يْ لَ ث ْ جتعل فيه من اخلري والربكة مِ  نْ أَ  اكَ عَ دَ  و، سلم  صلى اهلل عليه و
فعل  و، األدب  سنحل فيه يِن قْ ف   وَ  و، أهل طاعتك  ارزقين من بركاتك ما رزقته أوليالك و و، من عذابك يوم تبعث عبادك 

ين دخلأ ب  رَ  ،ال باهلل إال قوة ، ما شاء اهلل ، هلل ابسم : )أن يقول عند دخول البلد  ن  سَ يُ  و( . ترك املنكرات و،اخلريات 
على  تُ لْ ك  َو ت َ  ، وباهلل  آمنتُ ، دسيب اهلل  ، نصرياً  اجعل يل من لدنك سلطاناً  و،  صدق   جَ رَ خْ  أخرجين مُ  و،  دخل صدق  مُ 

 و، لم ديين س و، اللهم سلمين ، خرجتين أنت أ و، اللهم إليك خرجت ، العظيم  العلي    وال قوة إال باهلل ال دول ، اهلل 
 لَ هَ جْ أَ  أو ، مَ لَ ظْ أو أُ  مَ لِ ظْ أو أَ ،  ل  زَ أو أُ  ل  زِ أو أَ ،  ل  ضَ أو أُ  ل  ضِ أَ ن أعوذ بك أاللهم إين ، خرجتين أديين كما  يف ماً   سالين د  رُ 

 و،  كساللني عليال اللهم إين أسألك حق  ، ك له غريُ إال  و، ك تبارك امسُ  و، ك ثناؤُ  ل  جَ  و،ك جارُ  عز   ، ي  لَ عَ  لَ هَ جْ  أو يُ 
معروفك  ءبتغاا و ، كَ طِ خَ سَ  ءقاُت اتخرج ، ةً عَ مسُْ  ال و ، ال رياءً  و،  اً رَ طَ ال بَ  و،  اً رَ شَ أَ خرج أم  فإين ل، إليك  ايَ شَ ممَْ  ق  ِحَ 

    .ه ا ة( . اجلنيِن لَ خِ دْ تُ  و،  من النار ين ذَ يْ عِ أن تُ  كَ لُ أَ سْ ، أَ 
 (املهم الرابع)

 داخلها يف آداب داخل املدينة املنورة املطلوبة إلمتام فوز
ه على ر أن املطلوب من الزالر إذا وقع بص ( :إدياء علوم الدين)عن  (زرقاين املختصر)على  (داشيته)يف  ونكن فقد نقل

، جعل إليها هجرته  و ،سلم  جل لنبيه صلى اهلل عليه و و ها البلدة الِت اختارها اهلل عز ن يتذكر أنأديطان املدينة املنورة 
،  جل اهلل عز و اهُ ف  وَ ىل أن ت َ إها دينه  أظهر ب و ، هُ و  دُ جاهد عَ  و، سنته  جل و ربه عز و ه الِت شرع فيها فرالضها دارُ  نأ و

قدام رسول اهلل صلى اهلل أموقع  هيف نفس لُ ث  مَ  يُ مث ُ ، القالمني باحلق بعده رضي اهلل عنهما  يهوزير  ةترب و، ربته فيها مث جعل ت
 ة  بسكين إاله فال يضع قدمه علي، العزيزة  ههو موضع أقدام ال وإ ؤهيط أنه ما من موضع   و، فيها  تهسلم عند ترددا عليه و

اهلل قلبه من عظيم  عَ دَ وْ ت َ سْ ا ام و،   يِ يف املش هُ تَ نَ ي ْ كِ سَ  و هُ عَ وْ شُ خُ  رُ و  صَ تَ ي َ  و، ا هَ كِ كَ يف سِ  هِ يْ ط  خَ  تَ  و هِ يِ شْ مَ  رِ ك  ذَ تَ  و،  ل  جَ وَ  و
لو برفع صوته  و ته ،ك درمعمل من هت هإدباط و، تعاىل  هِ سِ فْ ن َ  رِ كْ ذِ بِ  هنَ رَ  تعاىل دىت ق َ اهلل كرذ مع  هِ رِ كْ ذِ  ةرفع و ه ،معرفت

ليعظم  و،  هع كالما مستا مشاهدته و ب وادُ عِ سَ  و،  هتباهلل تعاىل به على الذين أدركوا صح ن  م يتذكر ما مَ  ث ، هفوق صوت
 هنه من رؤيتأ و، ه يف الدنيا رؤيت هُ اتَ نه قد فَ أيذكر لمث ، صحابه رضي اهلل عنهم أصحبة  ه وعلى ما فاته من صحبت هُ فَ س  أَ تَ 

اهلل عليه  ىقال صل كماه  عمل ءبني قبوله إياه بسو  بينه و لَ ِديْ قد ، و  ة  ا ال يراه إال حسر مَ  ب  نه رُ أ و،  يف اآلخرة على خطر  
ا  تدري ما أددثو إنك ال: فيقول . صحايب أيا رب  : أقولف . يا حممد، يا حممد  : يقولونف ، ماً اأقو  يَل  إِ يرفع اهلل : )سلم  و

                                                             
قال . سلم  ليه واهلل ع ىإليه صل نيخوها مسارعةً م يُ  ل نفسهم عنها وأ القو أي : أ ( :نزلوا عن الروادل) ه :قول و   .ه ا. وفاته كهو يف دياته 

هما م يصح في إن ل ال بأس به و و، عند وصول املدينة  ءً دعا و، ند وصول احلرم ع بن مجاعة دعاءً اودي كهذكر السيد السم و: ابن دجر 
 . مؤلف  . ه ا. كما يف داشيته على اإليضاح     .ه ا. كما يف داشيته   ء  .شي
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َنَك و ال من أن يُ  نُ مَ أْ ال تَ ، من الدقالق  لو يف دقيقة   و، درمة شريعته  تَ كْ َر ت َ  فإن ( .اً قَ ُسحْ  و اً دَ عْ ب ُ : فاقول  ك .بعد بَ ي ْ

َنه  سلم بعد أن  لى اهلل عليه وبني نبيه ص أن ال يول اهلل تعاىل بينك و ؤكمع ذلك رجا مْ ظُ عْ ي َ لِ  و ، هِ تِ ج  عن حمََ  كَ ولِ دُ عُ بِ بَ ي ْ
 اً قَ وْ شَ  و، له  اً ب  دُ  كَ صَ خَ شْ أَ بل ، يف الدنيا  ظ  دَ  ال و ألجل زيارته من غري جتارة   كَ نِ طَ من وَ  كَ صَ خَ شْ أَ  و، اإلميان  كَ قَ زَ رَ 

ن ينظر اهلل أب رَ دَ جْ أَ فما  ،رؤيته  كَ تْ ت َ انفسك بالسفر مبجرد ذلك ملا فَ  تمسح، إذ  هط قرب لدا إىل وره ، ثاآىل إإىل أن تنظر 
 و، سلم  نبيه صلى اهلل عليه ولاهلل سبحانه  االِت اختاره ةرصها العُ أن  رْ كُ ذْ تَ لْ ف َ  املسجد تَ غْ لَ فإذا ب َ ، تعاىل إليك بعني الرمحة 

خلق  لَ ضَ فْ أَ  تْ عَ ها مجََ  نأ و ة ،رصالعُ  تلكيف  تقيمأُ ول ما أأن فرالض اهلل سبحانه  و ، ةً ابَ صَ أفضلهم عُ  ألول املسلمني و
هذا املكان  ما أجدرَ  و ، اً مَ ظ  عَ مُ  اً عَ اشِ خَ  هُ لْ خُ ادْ فَ ، بحانه أن يرمحك بدخولك إياه يف اهلل س كَ لُ مَ أَ  مْ ظُ عْ ي َ لِ فَ ،  ميتاً  و اً ي  اهلل دَ 

و دخل  ،ويس القرين رضي اهلل عنه أُ دج  قال : نهأعن أيب سليمان  يَ كِ كما دُ ،  بأن يستدعي اخلشوع من قلب كل مؤمن 
 : فاق قالأفلما ،  عليه يَ شِ غُ ف َ . سلم  هلل عليه وهذا قرب النيب صلى ا: فلما وقف على باب املسجد قيل له ، املدينة 

ي أن يكون غبني و:  (عانتهإ)قال شيخنا يف  و   .ه ا. سلم مدفون  فيه حممد صلى اهلل عليه و يل بلد   ذ  لِ فليس يَ  ، ينْ وْ جُ رِ خْ أَ 
يتأسف على فوات  نأ و،  هعاتر طاثتك و،  عهليعظم خشو ، نه يراه و هيبته كأسلم  ممتلئ القلب بتعظيمه صلى اهلل عليه و

نه من رؤيته يف اآلخرة أ و، ها من رأى إشراق نوره على صفحات الوجود  ب دَ عُ الِت سَ ، سلم يف الدنيا  اهلل عليه و ىرؤيته صل
ُموا بَ نْيَ  ايَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنو }: ية آب عمالً ،  به قُ د  صَ ت  ال هُ نَ كَ مْ أَ مبا  قَ د  صَ تَ أن ي َ  ن  سَ يُ  و ، على خطر   ِإَذا نَاَجْيُتُم الر ُسوَل فَ َقد 

دىت يعلم من نفسه  ةً حلظ فَ قِ يَ  و، التوبة   َجد دَ أن يُ  ن  سَ من باب املسجد يُ  بَ رُ إذا ق َ  و . يةاآل . {يََدْي جَنَْواُكْم َصَدَقةً 
مشرفه صلى  ةلمن جال ةجاللته الناشئيستحضر عند رؤية املسجد  و ، ليكون على أطهر دالة  ، من دنس الذنوب  رَ ه  طَ الت  

أن  ن  سَ يُ  و، وم فيه نشر العل هم وتتربي وه صحابأسلم كان مالزم اجللوس هلداية  اهلل عليه و ىنه صلأ و، سلم  اهلل عليه و
رجله  مَ د  قَ أن ي ُ  و اء ،يف الدخول على العظمستأذن م لاك أن يقف بالباب وقفةً  و،  1يدخل من باب جربيل عليه السالم

من  ،سلطانه القدمي  و، الكرمي  هوجه و، أعوذ باهلل العظيم ) : لدخول كل مسجد   دما ور  عند الدخول قالالً  مناليُ 
 و،  يدنا حممد  على س اللهم صل  ، العظيم  ال باهلل العلي  إال قوة  ال دول و و، احلمدهلل  و، هلل ابسم ، الشيطان الرجيم 

، و  ين دْ سد   و ، يِن قْ رب وف   ، فتح يل أبواب رمحتك ا و، اللهم اغفر يل ذنويب  و سلم ،و صحبه  ل سيدنا حممد  آعلى 

                                                             
. جربيل  ابب ه :أن يكون الباب الذي يقصد الدخول من: قال اجلمال الطربي  ( :يسن أن يدخل من باب جربيل عليه السالم و) ه :قول 1
 ه ،ى ما يدل لطالعه علاال بعد إما ذكر  ب لم يعل بأنه ل جاللته قاضية   و: قال ابن دجر    .ه ا. سلم كان يدخل منه  اهلل عليه و ىصل هألن
 :يدل ملا قاله  و

 . بعد جيل   يالً لسنة أهل املدينة جأالذي تواتر تسميته بذلك على  و، هاليوم  (باب جربيل)ن هذا الباب املسمى : أ أوالً 
اجلنالز املسمى  على رأسه الالمة دىت وقف بباب و،  قأبل ة على فرس  ظغزوة بين قري ىا أتم   نه هو الباب الذي وقف فيه جربيل لأ : ثانياً  و
رف من داشيته على بتص .  ه. ا سلم غري هذا الباب  صلى اهلل عليه و هللمسجد يف زمن ما ذكر وجود باب   نايف. و ال يُ اليوم  (باب جربيل   )ب

 إذ فيه نظر   و ء .ادخول على العظمالملستأذن يف اك  يقف بالباب وقفةً  و: قال ابن دجر  ( :..إخلوقفة بف بالباقن يأ و)قوله  و . يضاحاإل
 . مؤلف   .ه . ايضاح يف داشية اإل هكالم  ه . ا ه  .ال أصل ل
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 يك أيها النيب والسالم عل، رة الشريفه ضحسن األدب يف هذه احل ي  لَ عَ  ن  مُ  و، رضيك عين أعين على ما يُ  و، صلحين أ

 لَ ه  ، لَِيَتأَ  دنيوي   اغل  ل شفرغ قلبه من كيُ  أن دُ ك  أَ تَ ي َ  ئذ  دين و.  (على عباد اهلل الصاحلني السالم علينا و، بركاته  رمحة اهلل و
أن رمته العظيمة ح ىل اهللإفإن عجز عن إزالة ذلك فليتوجه ، وار ز   اليب د  أَ تَ على خواص مُ  ل  النبوي الدا يضستمداد الفال
    .ه ا. على جماهدة نفسه بإزالة ذلك  مَ م  صَ يُ و ، منها  هُ رَ ه  ُيطَ 

 (املهم اخلامس)
 مالزم اهليبة و ،ن دخل من باب جربيل عليه السالم إله ما ذكر فليقصد الروضة الشريفة من خلف احلجرة املنيفة  فإذا متَ  

اإلخالص  افرون ويصلي ركعتني خفيفتني بالك، و سلم  ه صلى اهلل عليه ومنها مصال ص  يَُ  و، اإلنكسار  اخلشية و الوقار و
 1هُ حَ نَ مَ  عطاه وأ على ما اهلل تعاىل زيارة شاكراً لمث يتوجه ل، يسلم  و لطيفةً  أن يقف وقفةً  ن  ُيسَ  و، ما حتية املسجد ه ينوي ب

  ةداشي) يفو  ( .عانة شيخنا)إكما يف .يدعو جبوامع الدعوات النبوية  و، يطلب من صادب احلضرة قبول زيارته  و، 
  عليه وزيارة املدينة فليصل على رسول اهلل صلى اهلل فمن قصد: نه قال أ (لغزايلدياء ا)إعن  (كنون على زرقاين املختصر

من  عله يل وقايةً ج، فااللهم هذا درم رسولك : )أشجارها قال  فإذا وقع بصره على ديطان املدينة و ، سلم يف طريقه كثرياً 
نظف ثيابه أس ليلب و، ب ي  طَ تَ ليَ  و،  ةِ ر احلر ئب ليغتسل قبل الدخول من و ( .احلساب ءسو  و، من العذاب  ماناً أ و، النار 

 رب أدخلين، لم س اهلل عليه و ىعلى ملة رسول اهلل صل و، هلل ابسم : )ليقل  و،  معظماً  اً ،متواضع هفإذا دخله فليدخل، 
يصلي  و، ه يدخل و،مث يقصد املسجد  اً( .نصري  اً اجعل يل من لدنك سلطان و ، خرج صدق   أخرجين مُ  و ، دخل صدق  مُ 
تكون الدالرة  و، صندوق ىل جانبها الإيستقبل السارية الِت  و، مين به األكجيعل عمود املنرب دذاء من و، ب املنرب ركعتني نجب

أن يصلي  جتهدلي و، جد غري املسسلم قبل أن يُ  فذلك موقف رسول اهلل صلى اهلل عليه و، الِت يف قبلة املسجد بني عينيه 
 . ه ا. اهلل عليه وسلم  ىمث يأيت قرب النيب صل، زاد فيه قبل أن يُ يف املسجد األول 

 (املهم السادس)
من  دار القرب على حنو  القبلة ويستقبل ج ربدذلك بأن يست و ه ،سلم فليقف عند وجه اهلل عليه و ىقرب النيب صل ىفإذا أت

ال أن  و، جلدار ا ليس من السنة أن ميس   و، سه أى ر جيعل القنديل عل و، أربعة أذرع من السارية الِت يف زاوية جدار القرب 
اليوم فعليه  امأ و ،كان يف العصر األول  هذا باعتبار ما: قال ابن محدون ،  مدرتاأقرب لإل د  عْ بل الوقوف من ب ُ ،  هُ لَ ب   قَ ي ُ 

                                                             
بعد فراغ  هِ تِ ي  ن   سُ لقول احلنفية بِ  خالفاً ، ال بالسجود  هلسان و همن هذه النعمة بقلب: ي أ : ه(منح اهلل تعاىل على ما أعطاه و شاكراً ) ه :قول 1

د بال سبب ىل اهلل تعاىل بالسجو إتقرب لا: )ذلك لقوهلهم  ةدرممذهبنا ألن قياس : قال ابن دجر . ن مشى عليه اجلمال الطربي إ التحية و
عمة من ديث ه النئفاجتُ ن أإذ منها  ،م يوجد  خالف فيها بعض املتاخرين ل نإ غريه و و اجملموعالشكر املذكورة يف  ةدجشروط س و ( .درام

ن النصر ألتصريهم ب ، ةلفتح اليمام شكراً  هرضي اهلل تعاىل عن قِ يْ د  ليس مثلها سجود الص   و ، هذه ليست كذلك كما هو ظاهر   و، ال يتسب 
يف جميء  هكذلك تسبب و.  {َكم م ن ِفَئة  قَِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريَةً }إذ ه ال يقتضي دصوله عتوق و تسبب فيهال و، سجد له على العدو مما يُ 

عند  رم من سجدة الشكمن وافقه يلزم احلنفية و و، خرين أبعض املت هُ مه َ وَ ملا ت َ  رداً  (شرح املنعم)الولد ال يقتضي دصوله كما دققت ذلك يف 
 مؤلف   .ه ا . إليضاحا ةيف داشي هكالم    .ه ا. من الصحابة  ال عن أدد   سلم و ل ذلك عنه صلى اهلل عليه ونقم ي ل و ،حنوه  رؤية الكعبة و

. 
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ملالصقة جلدار اِت ذكرها الغزايل هي السارية ال: و قال ابن دجر و  . ا ه  .يقف عند الشباك ف ، الزالر و  ن ُ متنع من دُ  ة  مقصور 

 ة  من فض مار  إمنا العالمة اليوم مس و، اليوم  القنديل الذي ذكروه غري معروف   و، الغريب عند هنايته من جهة القبلة  ةجر احل
فيزيد على ، ليل بق أذرع  مخسة  بني طرف اجلدار الغريب الذي عند السارية املذكورة دون محراء بينه و خامة  ر يف  بذهب   ه  و  ممَُ 

فقول  :مث قال بعد    .ه . اهذا املسمار أمام الوجه الشريف  نأمن املؤرخني  قد ذكر مجاعة   و، ما ذكره الغزايل دون الذراع 
املقصورة  ما اليوم فإمنا يقف خلف شباك احلديد الذي يفأ و، كان  إمنا هو باعتبار ما ثالثة   و ن البعد بأربعة أذرع  أبعضهم 

 ، كما تزوره دياً   تزوره ميتاً  و،  خاشع   بقلب   1فينبغي أن تقف بني يديه  . ه ا .ما ذكرته  ة دول احلجرة الشريفة يرد بالدالر 
 و هشخص يف أن ال متس ةفكما كنت ترى احلرم ، الكرمي لو كان دياً  هكما كنت تقرب من شخص  الإال تقرب من قربه  و

 ، اليهود و ىر اادة النصالتقبيل للمشاهد ع و فإن املس  ، كذلك فافعل اآلن   ، بني يديه ثالً ما د  عْ بل تقف من ب ُ ،  هُ لَ ب   قَ ال ت ُ 
صورته الكرمية يف  لْ ث  مَ فَ  ه ،صالتك علي ك ونه يبلغه سالمأ و تك ،زيار  و كقيام حضورك و مل  نه عاأليحضر يف قلبك  و

 لَ ك  لم أن اهلل تعاىل َو س ي عنه صلى اهلل عليه وو فقد ر  ،م رتبته يف قلبك يأدضر عظ و ، لكزاإيف اللحد ب خيالك موضوعاً 
قطع البوادي ، و فارق الوطن  نْ مَ  فكيف بِ ، ن مل يضر قربه هذا يف دق مَ  و،  هِ تِ م  عليه من أُ  مَ ل  ن سَ سالم مَ  هيبلغ اً كَ لَ بقربه مَ 

: سلم  اهلل عليه و قد قال صلى و؟ . الكرمية  هِ تِ ر  غُ  ةمشاهد هُ تْ ذ فات َ ، إمبشاهدة مشهده الكرمي  ىكتفا  وه ، إىل لقال شوقاً 
 ِه ،نِ دَ بَ بِ ضور لزيارته فكيف باحل ه ،ه يف الصالة عليه بلسانؤ فهذا جزا ( .صلى اهلل عليه عشراً  واددًة ،مرة  صلى علي   نْ مَ )
يك يا دبيب السالم عل، هلل مني اأالسالم عليك يا ، السالم عليك يا نيب اهلل ، السالم عليك يا رسول اهلل : هو يقول  و

السالم  ،السالم عليك يا حممد ، السالم عليك يا أمحد ، السالم عليك يا خرية اهلل ،  اهلل ةالسالم عليك يا صفو ، اهلل 
شري السالم عليك يا ب، السالم عليك يا داشر ، السالم عليك يا عاقب ، السالم عليك يا مادي ، عليك يا أبا القاسم 

السالم  ،السالم عليك يا سيد املرسلني ، كرم ولد آدم أالسالم عليك يا ، السالم عليك يا طاهر ، ير ذيك يا نالسالم عل، 
، ا فاتح الرب السالم عليك ي، السالم عليك يا قالد اخلري ، السالم عليك يا رسول رب العاملني ، عليك يا خامت النبيني 

على  يك والسالم عل، احملجلني  ر  السالم عليك يا قالد الغُ ، هادي األمة  السالم عليك يا، السالم عليك يا نيب الرمحة 
على أزواجك  و ،الطيبني  كصحابأعلى  و، السالم عليك  ، طهرهم تطهرياً  اهلل عنهم الرجس و بَ هَ ذْ أهل بيتك الذين أَ 

كلما  و، ذاكرون ال كَ رَ كَ هلل عليك كلما ذَ ا ىصل، و مته عن أُ  نبياً  ىما جز  فضلَ أجزاك اهلل عنا ، رات أمهات املؤمنني هالطا
 ىر ما صلطهأ أطيب و و أجل   أعلى و أكمل و خرين أفضل واآل ولني وصلى اهلل عليك يف األ و، الغافلون  كغفل عن

له إن ال أ شهد، أا بك من اجلهالة انَ دَ هَ  و، اية مرنا بك من العبص   و، ستنقذنا بك من الضاللة امن خلقه كما  على أدد  
 تَ غْ ل  د ب َ أشهد أنك ق و، خريته من خلقه  و هُ ي  فِ صَ و أمينه  رسوله و نك عبده وأأشهد  و، ال اهلل ودده ال شريك له إ

 ، ربك دىت أتاك اليقنيت عبد و، ك تمأُ هديت  و، جاهدت عدوك  و، األمة  تنصح و، األمانة  تيْ د  أَ  و، الرسالة 
                                                             

و غريه أ عد لعذر  ق نم و، ور أثامل وإذ هالوقوف أفضل من اجللوس : فقال ابن دجر على اإليضاح  ( :..إخلقف بني يديهتي أن )فينبغ ه :قول 1
 عمينه كو  الصالة بأن يقبض ي كما يف  همينه على يسار  أن يضع ي هجلوس و هي له يف دال وقوفغبني و، على الركبتني  ثيمث اجل ، فرتاش أوىلإلاف

رفع اليدين  اللقلب يف الصالة رفع ا ذ األوىل هنا و، إ هإجالل سلم و أن يضر بقلبه تعظيمه صلى اهلل عليه و هلكن شرط: قلت    .ه . ا رهيسا
 . مؤلف   .ه ا. افهم فمن الكذب  راً دذ هبدون
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 هوصاأن كان قد إمث :  (اإليضاح)قال يف ( . مَ ظ  عَ  و مَ ر  كَ  و فَ ر  شَ  و مَ ل  سَ  لطيبني وا كعلى أهل بيت اهلل عليك و َفَصل ى

فالنة بنت )أو  (نفالن بن فال)السالم عليك يا رسول اهلل من : سلم فليقل  سالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه والب دد  أ
 قِ يْ د  على الص   مُ ل  سَ يُ  و،  1قدر ذراع   هىل صوب ميينإ رُ خ  أَ تَ مث ي َ  .ات حنو هذا من العبار . أو رسول اهلل  عليك يا مُ ل  سَ يُ  (فالن

 مُ ل  سَ يُ  ، و راع  ذ قدر همين إىل صوب ي رُ خ  أَ تَ مث ي َ ، سلم  منكب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سه عندأر  ألن،  رضي اهلل عنه
با بكر ، فيقول عند األول : )السالم عليك يا أعنه رضي اهلل  أيب بكر   كبمن سه عندأعلى الفاروق رضي اهلل عنه ألن ر 

صفي  رسول اهلل و ثانيه يف الغار ، جزاك اهلل عن أُمة نبيه صلى اهلل عليه و سلم خرياً( . و عند الثاين : )السالم عليك يا 
يا  ليكماالسالم عا : )بينهمويقول عمر ، أعز اهلل بك إلسالم ، جزاك اهلل عن أمة حممد  صلى اهلل عليه و سلم خرياً( . 

مور الدين بأُ  بعده تهمالقالمني يف أُ  و ، مادام دياً  نديالنني له على القيام بو املعا و، سلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و يوزير 
س أرجع فيقف عند ر مث ي ه( .دين عن نيب   يْ رَ ي ْ زِ وَ  ىجز ا اهلل خري م افجزاكم، ة تتعمالن بسن و،  هثار آتتبعان يف ذلك ، 

 و،  هُ دْ ج  مَ ليُ  و، ل ج حمد اهلل عز ويل و، يستقبل القبلة  و، األسطوانة اليوم و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني القرب 
َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ }: ق احل كَ لُ وْ ق َ  و تَ لْ نك قد ق ُ إاللهم ) : مث يقول، سلم  ر من الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وثليك

                                                             
ىل جدار إ م مقدم  سل اهلل عليه و ىن قرب النيب صلأصح عند أهل السري ألن األ أي : ( :..إخلقدر ذراع  ه ميين خر إىل صوبأمث يت) ه :قول 1

 : هكذا كر رضي اهلل عنهمامنكيب أيب ب ءذادقرب عمر  و، سلم  اهلل عليه و ىمنكيب رسول اهلل صل ذاءأيب بكر د  قرب، مثالقبلة 

 
 و.  هنظر أُ  رَ خَ أُ  فات  ص هادُ ر  ذكر شُ  و، من دديث عروة بن الزبري عن عالشة رضي اهلل عنها  (داللل اخلريات)هذه الصفه هي املوافقة ملا يف  و

 :بعضهم بقوله  هالقبور القدسية ما أشار ل فالدة مثال الروضة املشرفة و
 ِتفروضتك احلسن مناي و بغي

    فإن بعدت عين و عز مزارها 
    أُنَ ز هُ طرف العني يف دسن روضها

 ا خري النبني كلهم          ا أنا ي           و ه

 و فيها شفا قليب و رودي و رادِت 
 فتمثاهلا عندي بأدسن صورة
 فيسلو ب ها قليب و سري و مهجِت

 لوعِت ءا             اً إلطف           ا شوق             أُقَ ب  ُلهَ 
 . مؤلف   .ه . ابن عاشر انظم  ةكما يف داشية ابن محدون على صغري ميار 
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أطعنا  و، قولك  مسعناد نا قإاللهم .  {نُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا الل هَ َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا الل هَ تَ و ابًا ر ِديًماظ َلُموا أَ 
طايانا خب معرتفني ، ِلَنالَ زَ  منني ، تالبا نَ ارِ زَ وْ أَ ا من نَ رَ وْ أَثْ َقَل ظُهُ ما  و ، إليك يف ذنوبنا 1ا نبيك مستشفعني بهنَ دْ صَ قَ  و ك ،ر مأ

 اللهم اغفر للمهاجرين و،  عليك هدق ه عندك وترفعنا مبنزلا و،  ينافهذا  نبيك عْ ف  شَ  و، علينا  ماللهُتِب ف َ ،  يف تقصرينا
أردم ك يا من درم اللهم ال جتعله آخر العهد من قرب نبيك و، ميان خواننا الذين سبقونا باإلإل اغفر لنا و و، األنصار 

                                                             
 فاعته صلى اهلل عليه وفإن ش، سلم أن يشفع لنا عندك  طالبني من نبيك صلى اهلل عليه و: أي :  (ا نبيك مستشفعني بهنَ دْ صَ قَ  و) ه :قول 1

 هثر أب كَ ر  ب َ ، أو ت َ نده ع، أو به  لَ س  وَ و ت َ ، أالشفاعة  هُ لَ أَ سَ أو ويل  ، أو   بنيب  كل من استغاث   ذلك ألن و، طلب يف هذا املكان هم ما يُ أسلم من 
وله تعاىل يف كتابه قبذلك   القبول كما يشهديفلقوة الرجاء  لهابتاإل أن يساعده بالدعاء و هُ لَ أَ ما سَ  إن و ، راً ضال  و نه ال ميلك نفعاً أ اً قدتمع

بعض املبتدعة  ىدعو  و. مان  كمال اإلي الطاعة و وجب له الربح وأ و، تباط غله اإل نتج. أية اآل {...ْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَنُفَسُهمْ َولَ }: العزيز 
فطلب من اهلل  ( .كَ ي  بِ فينا نَ  عْ ف  اللهم شَ ) : ن يقول املتعلقأالذي هو ، على غري الطريق العادي  ع  نف جلب وأ ر  يف دفع ضُ  مخلوق   ب قَ ل  عَ ت   الأن 

ن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعنَدُه مَ }: بقوله تعاىل  اً ج  تَ حْ  مُ ، املال  والدم  يبيحعبادة املخلوق الشرك  و، ال من غريه من املخلوقني عباده لذلك املخلوق 

حتت ن دونه م آدم و و، صادب املقام احملمود  و،  ءاعهو سيد الشف سلم و إذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و و:  قالالً  و . {ِإال  بِِإْذنِهِ 
شفع ا و ْعَط ،ت ُ  ل، و س سكأرفع ر : )افيقول له ، إياها  هُ مُ ل  عَ ي ُ  محامد   ب هنعامإ دفيحم،  اً هلل ساجد ر  خِ يَ بل يأيت ف َ  ،ال يشفع إال بإذنه ،  لواله

 : وجوه  ب ة  مردود؟ . ألولياء ا وكيف بغريه من األنبياء ف ْع( .ف  شَ تُ 
اخلضوع  لل وتذغاية ال) اً :ألن العبادة شرع، باألنبياء واألولية على غري الطريق اجلاري عبادة لغري اهلل تعاىل  ق  ل  عَ ن كل ت َ أ مُ ل  سَ نُ  ا الن  : أَ ول األ

 ه ،كان تعلق  وجه  أي على  شركاً هم م ب تعلقفال يكون امل يف الشرع( . استعماهلاعنه مواقع  يُنيبءبعض صفات الربوبية كما  ضعملن يعتقد له اخلا
ن صفات اهلل تعاىل لعبادة م إثباته شيئاً  و، لوهية يتعلق به األُ  نلغري اهلل العتقاده فيم ع  خضو  و ل  ذلإذا كان تعلقه بت شركاً مما يكون  بل إن

لوال  و، نفع ال ت ال تضر و ، علم أنك دجر   إين ألاهلل و: ر بن اخلطاب ملا قال عند تقبيل احلجر األسود مع نأترى  ال، أصنام األ وثان واأل
 ق  لِ ذَ  له لسان   و، يأيت يوم القيامة ،  ينفع و ر  ضُ اهلل يَ  و: م اهلل وجهه كر    فقال علي   ُتَك .لْ ب   ما ق َ  كَ لَ ب   سلم ق َ  اهلل عليه و ىأين رأيت رسول اهلل صل

 .فافهم . لست فيهم يا أبا احلسن  قوم   يف تُ شْ ال عِ  له :قال  . حوداجلللكافرين ب و، يشهد للمؤمنني بالوفاء ، 
الذي أن املراد باإلذن  (ذنهإب تعاىل إال هالشفاعة ال تطلب من غري )أن ها على  ب ل  ية املستديف اآل (إذن اهلل يف الشفاعة   )أن املراد ب : الوجه الثاين
ده م ير  ما ل ألدد   ينفذ ال، إذ ه تعاىل اختيار  و رضاهب إالنافعة ً  عنده تعاىل شفاعةً ال أدد يشفع : ية عليه فمعن اآل و، ختيار اإل هو الرضا و

َفاَعُة ِإال  َمْن أَِذَن َلُه الر مْحَ نُ }: قوله تعاىل لنافعة ال ةالشفاع وهفي يف اآلية نفامل. اهلل تعاىل   العطف يف و . {َوَرِضَي َلُه قَ ْواًل  يَ ْوَمِئذ  ال  تَنَفُع الش 

.  {َيَشاءُ َويَ ْرَضى   وََكم م ن م َلك  يف الس َماَواِت اَل تُ ْغيِن َشَفاَعتُ ُهْم َشْيًئا ِإال  ِمن بَ ْعِد َأن يَْأَذَن الل ُه ِلَمن}: كذا يف قوله تعاىل  و . هذا تفسريي

 . {ْشَفُعوَن ِإال  ِلَمِن اْرَتَضى  َواَل يَ }: يف قوله تعاىل  ءرتضاقتصار على اإلاإل كر تفسريي  فيما ذُ  كون العطفيؤيد   و

، ا للشافع كما توهم هتبادإ وأمعن إطالقها  ب خاص   ن املتحصل مما ذكر يف معن اآلية أن نفس الشفاعة ال تتوقف على إذن  : أالوجه الثالث 
دعوا : )أُ سلم  ليه واهلل ع ىاء الذي قال فيه صلمنزلة الدع هي ب و، أن يقبلها  ال ره ،اختيا الذي يتوقف على رضاه تعاىل و وهما نفعها  إن و

 حمل غلط هذا الثاين و، ما أراده احلكيم  مما هو أنفع على دسب به الداعي ىنفعه قد يكون بغري ما دع و ( .أنتم موقنون باإلجابة اهلل و
ِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإن  اهلَل اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِ }اهلل تعاىل أن املشركني يف طلبهم الشفاعة مع  توضيح ما يف  ا تنقيح وذه . {ِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذَ 

 . لف  . مؤ ه . ابن عاشر انظم  ةمحدون على صغري ميار ابن داشية 
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ما بني قربي : )ه وسلم لقوله صلى اهلل علي، ستطاع ما ار من الدعاء ثِ كيُ  و، صلي فيها ركعتني فيُ  ةمث يأيت الروض ( .الرامحني

صعود  لي  خَ  تَ  و، سلم  اهلل عليه و ىمنرب الرسول صل اْلتِ مث  . 1(منربي على دوضي و ة ،من رياض اجلن ة  منربي روض و
األنصار  به املهاجرون و قَ دَ دْ قد أَ  و، ها على املنرب  ن  أيف قلبك طلعته البهية ك لْ ث  مَ  و، سلم املنرب  اهلل عليه و ىالنيب صل

اهلل  سألُ ي و،  املنرب يدعو عند و، طبته جل خبُ  و على طاعة اهلل عز مْ هُ ث   حُ  سلم يَ  اهلل عليه و ىهو صل و، رضي اهلل عنهم 
 كانالِت   ىة السفلعلى الرمان هُ دَ يستحب أن يضع يَ  و، سلم  اهلل عليه و ى رسوله صلبني بينه و قَ ر  فَ جل أن ال ي ُ  و عز

 )إدياءعن  (ركنون على زرقاين املختص  ةداشي)هذا ما يف  . رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضع يده عليها عند اخلطبة
طاهرين خ ف  أو  ل  نعسلم ب لى اهلل عليه وص همنرب على  ىكره مالك أن يرق و: يف منسك والدي رمحه اهلل تعاىل  و.  (الغزايل

هو  و: قلت    .ه ا. باألدب  قُ يَ لْ فإنه األَ ، سه الشريف أمن جهة ر ، مث يأيت القرب الشريف :  (عانة شيخنا)إيف  و   .ه . ا
 ةريقك من جهط تَ لْ عَ ن جَ إ و: ما هلقو الشيخ إبراهيم بن هالل من  عن ابن فردون و همنسك والدي يف هُ لَ قَ ملا ن َ  خمالف  

له بعض اجلهلة ليحذر الزالر مما يفع و : مث قال . سأان من جهة الر تيمن اإل غُ لَ ب ْ أَ لصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم فهو ا لرجأ
 و،  الروضة العامة بأكل التمر يف بِ ر  قَ من ت َ  و، الثياب عليه  املناديل وء لقاإ و، بالبناء  التمسح و، من الطواف بالقرب 

،  هبصر ل اغاضًّ  هكون  ةيقول دال و:  (عانة شيخنا)إيف  و   .ه ا. هذا كله من املنكرات  فإن، شعورهم يف القناديل  اءلقإ
إذن اهلل على ظواهر ب ع  لِ ط  ، مُ يف قربه األعظم  نه دي  ، و أسلم  النيب صلى اهلل عليه و ةعظم مستحضراً ، رض لأل اً ناظر 

الصالة والسالم  ،السالم عليك يا رسول اهلل  الصالة و، بركاته  رمحة اهلل و يك أيها النيب والسالم عل: )رهم لسرا اخللق و
، هري ظاهر يا ظا ييا نذير السالم عليك يا بشري  الصالة و، السالم عليك يا نيب الرمحة  الصالة و، عليك يا دبيب اهلل 

 {َعَلى  ُخُلق  َعِظيم  َوإِن َك لَ }: عليك يا من وصفه اهلل بقوله السالم  الصالة و، نبني ذملا السالم عليك يا شفيع الصالة و
دوار خامت أ و، يا سيد املرسلني ، رسول امللك العالم  و، مصباح الظالم  و، نام السالم عليك يا سيد األ الصالة و .

شهد ، أاملبني  زِ جِ عْ مُ  بال و، املتني  مِ ي  تانا بالدين القَ أ نْ مَ  يا، الرباهني  القاطعة و جاحلج يا صادب املعجزات و، النبيني 
 تَ دعب و،  هيف اهلل دق جهاد تَ جاهد و، مة الغُ  تَ فْ شَ كَ  و، مة األُ  تَ نصح و، األمانة َت يْ د  أ و، الرسالة  تَ غْ ل  نك ب َ أ

والقلم   حاللو  و ك ،ور ن من لق كل شيء  نت الذي خُ ، أيا عايل املنار ، السالم عليك يا كثري األنوار ، ربك دىت أتاك اليقني 
 تَ غْ ل  نك ب َ أد شه، أدىت العقل الذي يهتدي به سالر العباد  ، اد  فَ ت َ سْ مُ  كور ن القمر من نور الشمس و و ك ،ور ظهور ن من

 ةصفو  يا، يب اهلل يا ن، ىل إجابته الشجر إ تْ عَ سَ  و ، رُ جَ احلَ  هُ مَ ل  كَ  و، له القمر  ق  شَ السالم عليك يا من انْ  . إخل..الرسالة
يف أعلى مراتب  ،دق اليقني  و، عني اليقني ، و بعلم اليقني  قَ ق  حَ  يا من تَ ، يا نور عرش اهلل ، هلل ايا زين ملك ، اهلل 

                                                             
 ال و: قال ابن دجر  . (منربي ريت وجمابني د: )يف أخرى  و (بيِت ما بني منربي و: )رواية  يف و (احلديث..منربي قربي وقوله : )ما بني  1
، ىل اجلنة إ لُ قَ فَ يُ ن ْ  ،كما قال مالك   هه على ظاهر اؤ بق األوىل و: قال . هو احلجرة  تالبي و، سلم يف بيته  اهلل عليه و ىختالف ألن قربه صلا

. للفناء  لة  آيها  نأ و، الدنيوية  ل الدارصأب منع حنو اجلوع عمالً  ت ل م نإ و ةً هي من اجلنة اآلن دقيق، أو  نفي ليس كسالر األرض يذهب و و
 بُ صَ يُ نْ ف َ  ،عيده اهلل على داله يُ : قيل  و، كذا قيل   ض .األعمال الصاحلة عنده تورد احلو  ةزممال ن: أ (منربي على دوضي و: )معن قوله  و

 . لفؤ م   .ه . اح بتصرف من داشيته على اإليضا    .ه ا. املمكن  هعلى ظاهر  فظالل اءألن األصل بق ، هو األوىل أيضاً  و. على دوضه 
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وم الشفاعة العظمى يف اليو  د ،احلوض املورو  و، املعقود  ءالسالم عليك يا صادب اللوا . خل..إنكأاشهد  ، التمكني
م السال، مجعني أأصحابك  ذريتك وو أزواجك و بيتك  ك و أهللآالسالم عليك وعلى  . خلك..إنأشهد ، أاملشهود 
 رسوالً  و نبياً  ىز فضل ما جأجزاك اهلل يا رسول اهلل ، الصاحلني  اهلل مجيع عباد و، املرسلني  على سالر األنبياء و عليك و

من  أدد   على ىما صل بَ أطيَ  و أكملَ  و فضلَ أ غفل عن ذكرك غافل   و،  صلى اهلل عليك كلما ذكرك ذاكر   و، مته عن أُ 
أشهد أنك  و ،خريته من خلقه  رسوله و نك عبده وأأشهد  و، أشهد أن ال إله إال اهلل ودده ال شريك له  ، مجعنيأاخللق 

 هُ تَ دْ عَ الذي وَ  حمموداً  قاماً م ابعثهُ  و، الوسيلة  ه الفضيلة وو آتاللهم . مة األُ  تَ حْ صَ نَ  و ، األمانة تَ يْ د  أ و، الرسالة  تَ غْ ل  قد ب َ 
ل سيدنا آلى ع و، مي رسولك النيب األ اللهم صل على سيدنا حممد عبدك و ، ونالسالل ألههاية ما ينبغي أن يس ن هتآ و ،

 دك وبارك على سيدنا حممد عب و، ل سيدنا إبراهيم آعلى  و، ذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم  أزواجه و و، حممد 
يدنا إبراهيم ل سآعلى  و، ذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم  أزواجه و ل سيدنا حممد وآعلى  و، مي نيب األُ رسولك ال

 نه جار  ، ألسلم  يه واهلل عل ىعلى النيب صل مُ ل  سَ ال مُ  مُ ل  سَ كمل ما يُ أن هذا من أ فاكال ي و ( .جميد   يف العاملني إنك محيد  
لى منسك سيدي عن احلطاب ع همنسك والدي يف هُ لَ قَ ن َ  عليه األكثر كما، و يل يف السالم طو تبعضهم من ال هختار ا اعلى م
 ُه :ل  ق َ أَ  و ه ،قتصر على بعض، ا هق وقته عنضاأو ، حنوه  من عجز عن دفظ هذا و و: يف إيضاح النووي  و. خليل 

قتصار من السلف رضي اهلل عنهم اإل هغري  جاء عن ابن عمر و و ( .سلم و كاهلل علي ىالسالم عليك يا رسول اهلل صل)
عن  و ( .هاتبأالسالم عليك يا ،  رالسالم عليك يا أبابك، رسول اهلل  السالم عليك يا: )كان ابن عمر يقول  وجداً ، 
 و: بن دجر يف داشية ا و   .ها  ( .بركاته رمحة اهلل و السالم عليك أيها النيب و) : تعاىل أنه كان يقول اهلل محهر مالك 

 و عبتدا من اإل تباع أوىلإال أن اإل، طويل فال بأس به تقال الزالر ما تقدم من ال: و إن فقال  لالطربي إىل عدم التطوي لما
ما  هعلي نُثينما لوجدنا في ( .ال تطروين) : سلم لوال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و مي :استدل بقول احللي و. لو دسن 

الدعاء و  ىلفليعدل عن التوسع يف ذلك إ،  أوىل -حضرته خصوصاً - ِهي هِ نْ جتناب مَ الكن  ه ،تكل األلسن عن بلوغ مدا
بعيسى  ىار النص ءطراما هو عن اإلطراء املشابه إل بأن النهي إن نت خبري  أ و: قال ابن دجر    .ه ا ه .سالم عليال و ةصالال

ام القلب لكن ماد،  إن كان طويالً  و، حنوه  ما قاله املصنف وفاألوىل ذكر ، ال مطلق اإلطراء ، حنوه  و األُلوهية ىمن دعو 
من الزينة  ددثأُ ما  ن ال يشتغل بأأكد يف هذا املوقف تمن مث كان من امل و ى .إال فاإلسراع أوىل كما ال يف و ، داضراً 

تطويل اللة فباجلم و ة( .انعاإل)عن  هقد تقدم حنو  و   .ه ا ( ...إخلطرفال ضغا) : كما نبه عليه املصنف بقوله رفخوالز 
ىل إ رُ خ  أَ تَ مث ي َ   . م يفظه ل أوق وقته ضاملن  غريه و لوىلأاإلسراع  و ، بدون اإلطراء املذكور هو األوىل ملن كان قلبه داضراً 

، ل اهلل ا خليفة رسو السالم عليك ي: )الصديق رضي اهلل عنه فيقول  على سيدنا أيب بكر   مُ ل  سَ يُ ف َ  ، قدر ذراع   هميين بصو 
دني  و، لشدة ا يوم املصيبة و خصوصاً ،  سيدنا حممد خرياً  ةمأُ  جزاك اهلل عن، األشهر  مُ لَ العَ  و، كرب األ يقُ د  نت الص  أ
ثَاينَ }: ن أنزل اهلل يف دقك مَ  اي  ،نفقصى مراتب الأيف حمبة اهلل ورسوله دىت بلغ  يِنَ يا من فَ  ، ةد  الر  و أهل النفاق  تَ لْ ات َ قَ 

 أن صادبك حممداً  و، ال إله إال اهلل  شهادة أن كَ عُ دِ وْ ت َ اسْ  . {اثْ نَ نْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِدِبِه اَل حَتَْزْن ِإن  الل هَ َمَعَنا
 قدر رُ خ  َتأَ مث ي َ  ( .يم  سل أتى اهلل بقلب   نْ ال مَ إ ، ال بنون و يوم ال ينفع مال  ، ها عند اهلل  يل ب دُ هَ شْ تَ  شهادةً ، رسول اهلل 
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 يا ناطقاً  ،السالم عليك يا أمري املؤمنني يا سيدنا عمر بن اخلطاب : )يقول و على سيدنا عمر رضي اهلل عنه  مُ ل  سَ فَ يُ  ذراع  

د البشر قه سين قال يف دمَ  يا،  رَ مَ أَ اهلل  نِ يْ دِ ن بِ السالم عليك يا مَ ، السالم عليك يا دليف احملراب ، الصواب  باحلق و
ن قال مَ  يا، غرية ال السالم عليك يا شديد احملامات يف دين اهلل و . لكان عمر لو كان بعدي نيب  : سلم  صلى اهلل عليه و

 ا ( .إخل..تودعكس. أغريه  اً سلك الشيطان فج إال اً ما سلك عمر فج: سلم  اهلل عليه و ىهذا النيب الكرمي صل كَ يف دق  
نه الذي أل: قال  .األفضل  نه األوىل وأسالم على ما يف اجلوهر املنظم من المن الشيخني ب ل  اد كُ جرى يف افر  و: قلت    .ه

تُ َنا ،درج عليه  اهلل  ىاهلل صل يا صاديب رسول السالم عليكما: )يقول :  قال بعض املالكية و: قال . كثر املالكية أ و ألِ م 
خني مث بعد الشي: عانة قال يف اإل. عليه ما تقدم عن األدياء  و   .ه ا . ولضوال شك أن هذا مف.  (..إخلسلم عليه و

ها  الراجح أن و، ناك ه ها مدفونة   لقول بأنلفاطمة رضي اهلل عنها يف بيتها الذي داخل املقصورة  ةيذهب للسالم على السيد
، ل الكساء م عليك يا خامسة أهالسال، السالم عليك يا بنت رسول اهلل ، السالم عليك يا بنت املصطفى : )البقيع  يف

السالم عليك يا أم احلسن واحلسني السيدين الشابني سيدي شباب أهل اجلنة ، السالم عليك يا زوجة سيدنا علي املرتضى 
ول قبالة األ قفه مو ىلإمث يرجع ، سلم  اهلل عليه و ىىل أبيها صلإها  يتوسل ب و ( .رضي اهلل عنك أدسن الرضا، يف اجلنة 

سالم عليك يا ال ، ل سيدنا حممد  آعلى  و اللهم صل على سيدنا حممد  ، احلمد هلل رب العاملني : )فيقول ، لشريف ا هوجه
اُءوَك فَاْست َْغَفُروا الل َه َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَنُفَسُهْم جَ }: قال فيه  صادقاً  إن اهلل تعاىل أنزل عليك كتاباً ، سيدي يارسول اهلل 

 . ريب ىلإبك  اً تشفعمس، نيب ذمن  مستغفراً  ِجئُتكَ قد  و . {َفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا الل َه تَ و ابًا ر ِديًماَواْستَ غْ 
يا خري من دفنت يف القاع أعظمه 
نفسي الفداء لقرب  أنت ساكنه 

أنت النيب الذي تُرجى شفاعته    
 و صادبيك فال أنساه م              ا أبداً 

من طيبهن القاع و األكم  فطاب 
فيه العفاف و فيه اجلود والكرم   

عند الصراط إذا ما زلت القدم    
 مين السالم عليكم ما ج رى القلم

يصلي  و،  حمد اهلليف، خلف ظهره  ةالشباك األول من الشبابيك الثالث يستقبل القبلة جاعالً  و ه ،يسار  ةىل جهإمث ميشي 
يف  و   .ه ا . الصالة على نبيه و ةِ لَ دَ مْ باحلَ  هم دعاءتي و، الدعاء يف  ميعم و، اجلامعة  يدعو بالدعوات و ، على نبيه

من أدسن ما يقول الواقف بعد الزيارة ما دكاه أصحابنا  و ه :منسك قال النووي يف: شيخنا على منسك الوالد  ةداشي
 دسناً  م سالماً فسل  ، لم س إىل قرب النيب صلى اهلل عليه و عرايب  أجاء  : قال ه ،ي مستحسنني ل بِ تْ عن حممد بن عبد اهلل العُ 

مجع لك فيه علم  اً نزل عليك كتابأ و ، هِ يِ دْ وَ بِ  كَ ص  إن اهلل قد خَ ، أمي يا رسول اهلل   أنت ويب أَ بِ  : مث قال، دعا كذلك  و، 
ْغَفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا الل هَ َواْست َ َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَن}: قوله احلق  قال و و، اآلخرين  األولني و

 :مث قال . بك إىل ربك  مستشفعاً ، بالذنوب  ُمِقر اً تك ئقد ج و . {الل َه تَ و ابًا ر ِديًما
يا خري من دفنت بالت  ْرِب أعظمه 
 نفسي الفداء لقرب  أنت ساكنه

فطاب من طيبهن القاع و األكم  
 فيه العفاف و فيه اجلود والكرم
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ته    جى شفاعأنت الرسول الذي تُر 

لوالك ما ُخِلَقْت مَشس  و ال قمر  
 صلى عليك إل هي الدهر أمجع          ه

عند الصراط إذا ما زلت القدم       
و ال جنوم  و ال لوح  و ال قلم    

 ف        أنت أكرم من دانت له األُم   م
 تيب ،يا عُ ) :  النوم فقالسلم يف اهلل عليه و ىفرأيت النيب صل، غلبتين عيناي : فتيب قال العُ . صرف اندلته و ار  مث ركب

   .ه ا. بزيادة  . ه ا .فلم أجده  ه ،فخرجت لطلب، فاستيقظت  ( .شفاعِتبن اهلل قد غفر له أب هبشر و  ، عرايباأل قْ حلَْ إ
و تصلي على  جدهمت اهلل و دفتحم، الوجه الشريف  ةلاول قبمث ترجع إىل موقفك األ. ما كتبه على قول والدي رمحه اهلل 

تدعو لنفسك  و، عاىل ت تشفع به إىل ربك سبحانه وت و، اهلل به يف دوالجك  تتوسل إىل و، سلم  النيب صلى اهلل عليه و
اهلل  ىالة على سيدنا حممد رسول اهلل صلبالصو  (مني  )آك بءم دعاتوذ و، املؤمنات وملن حتب  و للمؤمنني لوالديك و و

عود إىل ما ذكروه من ال و: الشافعي  ةقال ابن مجاع. م همن متأخري الشافعية يف مناسك هكذا ذكره مجاعة  . سلم  عليه و
به لكن جرى لت : ق   .ه ا. التابعني رمحهم اهلل تعاىل  الصحابة رضي اهلل عنهم و لفع ل عننقم ي قبالة الوجه الشريف ل

 سلتو ال و بأن الدعاء هناك أن إنكاره مردود  :  (اإليضاح)بل قال ابن دجر على . ن تبعهم بإدسان مم هعمل من يعتد بعمل
الدعاء  رِ خ  أَ تَ  دكمة و، الذي مل ينقل إمنا هو هذا الرتتيب املخصوص  و، عن السلف  سلم له أصل   اهلل عليه و ىصل هب
ستقبال كن اإلم ي ملا ل ةالسلف الذي كان قبل إدخال احلجر  يصول اجلمع بني موقفل عن السالم على الشيخني دسالتو  و
السيد  هما قالي كان بعد ذلك كذبني موقفهم الثاين ال س الشريف وأر ة الفإنه جاء أهنم كانوا يقفون يف جه، م هل ىتأيت

قدم عن ملا ت خالفاً ، لشريف ال إىل القبلة لدعاء إىل قبالة الوجه الن العود أوظاهر كالم والدي هذا    .ه ا . وديهالسم
سأل : ه أنه قال ما نص (احلطاب على منسك خليل) ه عنمنسك على ما نقله قبل يف هو مبين   و،  (دياءاإل) و (عانةاإل)

فقال له ؟ .  سلم  عليه واهلل ىستقبل رسول اهلل صلأم أدعو أ ستقبل القبلة وأأيا أبا عبد اهلل : فقال  اً اخلليفة املنصور مالك
  ه ؟ . ا السالم إىل اهلل تعاىل يوم القيامة وسيلة أبيك آدم عليه الصالة و تك ووسيل و هو تصرف وجهك عنه مَ  لِ : مالك 

 و ه ،يعلم بزالر ، ه يف قرب  سلم دي   نه صلى اهلل عليه وأنا متفقون على : إبل قال ابن دجر  ة( :احلاشي)نا يف خقال شي .
إذا اتفقنا يف املدرس  و: قال ابن دجر .  1القبلة رباداست و هاستقبال إال هم يسع زالر ل  سلم لو كان دياً  و هو صلى اهلل عليه

فهو أوىل  ؟ سلم عليه و اهلل ىفما بالك به صل، برون الكعبة ديست باملسجد احلرام من العلماء على أن طلبته يستقبلونه و
   .ه ا. هب  نَ ت َ ف َ    .ه ا اً .بذلك قطع

 (بيهن)ت
لغن أنه ب : يقول -أي من العلماء-بعض من أدركت  تُ عْ مِ  سَ  و ك :ديفقال ابن  ء :قال يف الشفا: يف منسك والدي 

 َلْيهِ عَ  َصل وا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي  َها يَا ج ِإن  الل َه َوَماَلِلَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى الن يب  }: )سلم فقال  اهلل عليه و ىمن وقف عند قربه صل

                                                             
 رباداست و هستقبال الإذ ئدين هم يسع زالر  لو كان ىف دال دياته الدنيوية ل: يعين  ( :..إخلسلم لو كان دياً  هو صلى اهلل عليه و و: )قوله  1

   . مؤلف .ه . اهم فاف ( ...إخلإذا اتفقنا يف املدرس و: )القبلة كما يرشد لذلك مابعده من قوله 
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م تسقط  ل و، ن صلى اهلل عليك يا فال) : ملك  ه داان ( .مرة سبعنييقوهلا  . اهلل عليك يا حممد ىصل . {َتْسِليًما َوَسل ُموا
،  (اهلل عليك يا سيدي يا حممد ىصل: )يقول ، ف 1السيادة النداء بلفظينبغي أن يأيت يف  و ( .دْ رَ ال ت ُ : أي - لك داجة  

   .ها  . البن دجر كما( .يا رسول اهللب  ) وأ
 (املهم السابع)

يف ، و خرج و أسلم إذا دخل  اهلل عليه و ىيسلم على النيب صل و ( :املوازية)قال مالك يف : يف منسك والدي رمحه اهلل 
 د  بن رشكالم ا و (العتبية)كالم  كالم سحنون و و بسوطامل و زمن كالم ابن املوا لَ ص  حَ تَ ف َ :  (احلطاب على منسك خليل)

من ، أو  و أراد سفراً أ من سفر   كان قادماً   سواءً  ، سلم ر بالقرب الشريف يلزمه أن يصلي عليه صلى اهلل عليه وام ن الأعليها 
القرب الشريف  ىلإح ا قصد الرو  ، رثم يك له أو كثر ذلك من  سواءً  و، من الغرباء أو كان من أهلها   سواءً  و، املقيمني باملدينة 

، الوقوف بقربه  و ،ح إليه ا وَ لر  ا هُ دُ صْ قَ  ل، ببه  ر  مُ  م يَ  ما من لأ و، م يقصد ذلك  لأو سلم  يه صلى اهلل عليه وسالم علال و
السالم على رسول  و ، الوقوف بالقرب الشريف و، ح إليه ا فليطلب بالرو ، له  اً يدَ رِ مُ  أو من سفر   ن يكون قادماً أما إفال يلو 

ما   إن و ُه ،ادَ رَ أَ ال  و،  من سفر   مْ دُ قْ م ي َ  إن كان ل و، من الغرباء أو كان من أهل املدينة   سواءً ، م سل اهلل صلى اهلل عليه و
 له ذلك قوالً  هَ رِ فإن كان من أهل املدينة كُ ، منه ذلك  رَ ث ُ ن كَ إف، ال  ذلك أم همن رَ ث ُ كْ ن يَ أما إفال يلو ، كان من املقيمني 

من  ِهَم فُ  و.  (بسوطامل)يف  هُ ازَ جَ أَ  و، له ذلك  (العتبية)يف  هَ رِ كَ فَ ، ختلف فيه قول مالك إن كان من الغرباء فا و ، وادداً 
ما هفهوم كالمم و. من الغرباء أو كان من أهل املدينة   سواءً  ، هْ رَ كْ م يُ  منه ذلك ل رْ ث ُ كْ م يَ  كالم مالك يف الكتابني أنه إذا ل

ه لذلك يف نتياإن أ (بسوط)املعن  همنسك ون يفدفر  نبا نقل و. من الكثري  ةً دواد ةً ه يف اليوم الوادد مر نتياإصريه أن  وأ
ما تسقط به احلرمة  على يِن  َمبْ لة و ما قبن هذا أالظاهر  و ت :قل. كالم والدي     .ه ا. انتهى  هُ .لْ م  أَ تَ ف َ  . معة من الكثرياجل
 .علم أتعاىل  و اهلل سبحانه و، فهم فاالشوق  هو يتلف باختالف احملبة و و، 

 (املهم الثامن)
 املسجد النبوي كثار من الصالة يفينبغي لزالر املدينة املنورة اإل :  (اهلل تعاىل ماشيخنا على منسك الوالد رمحه ةداشي)يف 
 مسجدي ن صلى يف)مَ  : جاله ثقات عن أنس بن مالك رضي اهلل عنهر  الطرباين يف األوسط و عن اإلمام أمحد و يَ وِ ملا رُ 

                                                             
 :ي أن يأيت بعد بقول النبهاين رمحه اهلل غبني بل و: قلت  ( :..إخلالسيادة فظبل اءالنديف ي أن يأيت غبني و) ه :قول 1

 را                ا أفضل اخلاللق ط               ل ي              ه يا سيد الرس                  ا دبيب اإلل              ي
 أنت روح الوجود سفالً و علوا

 أصل لكل خري من اهللأنت 
    أودع اهلل فيك كل كمال  
 كل فضل الورى لفضلك جزء  
    فعليك الصالة نور من اهلل

 اً       و على اآلل و الصحابة مجع

و مدار السعود دنيا و أُخرى  
   يصل العاملني سرًا و جهرا 

 ا نزر  منه قسمت يف العوامل
أنت أيضًا بذلك اجلزء أدرى 

       رتى تراها على ضريك ت
 راا قلت عش      و علينا أيضاً كم
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 لفرالض ول شامل   (صالة) ظ :لف و ( .من النفاق ءة  برا من النار و ة  له براء بَ تِ كُ ، صالة ه ال تفوت، صالة  أربعنيذا ه

 عند خصوصاً ، د جتهلا ضحى وال ها الرواتب و ا بنَ قْ حلَْ ن أَ . و إركعِت الفجر و كالوتر ،   ها معلومة ب بأوقات   تةقؤ امل لالنواف
يوماً وادداً لو  ام وقأذلك الفضل ملن صول د يَ جِ رُ  و، الفضل  ات َسعَ مالك رضي اهلل عنه  كإمامناتحديد فيها  ال ىال ير  نم
 ، وادداً  ال يوماً إيف بعض السنني قد ال يقيمون  مه فإن، حجاج املغرب كدافظ على تلك الصالة يف املسجد النبوي   و ،

 اآلخرة الدارين الدنيا و يحصل له هذا الفضل الذي فيه سعادةة لها قليل ه بتُ ن إقامحافظ عليها مَ ليُ  و، هلذه الدقيقة  هْ ب  نَ ت َ فليُ 
ال تفوته ) :سلم  اهلل عليه و ىن أن قوله صلمما يقال  و ت :قل . (ناصر العياشيحممد ردلة سيدي أمحد بن )كذا يف .

ُ  (صالة ة تقؤ النوافل امل ض ولراللف شامل  : ول العياشي بق مدفوع  . النوافل  الالفرالض : ن املراد بالصالة يف احلديث أ يُ َعني 
 هاوقتها إذا مل تدرك في رورب مكالفرالض يف فواُتا   معلومة   ة بأوقات  تقؤ النوافل املأن يفى عليك من  ال اكم  معلومة   بأوقات  

فيما سواه  الة  ألف صمن  يف مسجدي هذا خري   ة  صال: )الواردة يف خرب الصحيحني  ةمن املضاعف ما فيه أيضاً  ل و .فهم فا
بل تكون ، لم س اهلل عليه و ىيف دياته صل املذكورة ال وذتص مبا كانا مسجداً  ةتقدم أن املضاعف و ( .إال املسجد احلرام

 ، سالر األعمال الصاحلة بل، املذكورة ال وذتص بالصالة  ةبعض ألمتنا املالكية بأن املضاعف حَ ر  بل قد صَ ، بعده  دَ يْ فيما زِ 
ذا أفضل من اجلمعة يف مسجدي ه و: ) اً مرفوع استشهد له مبا رواه البيهقي عن جابر   و، كالصالة  فلىل األإعف فتتضا

شهر رمضان يف مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إال  و، ألف مجعة فيما سواه إال املسجد احلرام 
 . زيادة   و ف  ر  صَ تَ  و حذف     .ه ا ه .وعن ابن عمر حنو  ( .املسجد احلرام

 (املهم التاسع)
د إبراهيم هكمش  ، القبور املشهورة يف البقيع يستحب لزالر املدينة أن يزور البقيع و و: شيخنا  ةداشي يف منسك والدي و

 ، هُ تُ خْ رقية أُ  هيف و، هو مع سيدنا إبراهيم يف مشهد  و، و عثمان بن مظعون ، سلم  بن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و
دبيب  و ،عبد اهلل بن مسعود ، و سعد بن أيب وقاص  ، وعبدالرمحن بن عوف  و ، دنا علي  يس م، أفاطمة بنت أسد  و

، سن بن علي كمشهد احل و . يدعو هلم و، على هؤالء كلهم  مَ ل  سَ ن يُ أي لزالر سيدنا إبراهيم غبني. فبن دذافة السهمي 
ها ت قصور ببيتها مكان احملراب اخلشب خلف احلجرة داخل م تقيل دفن و ،ى األرجح فاطمة رضي اهلل عنها عل هُ م  أُ  هجبنب و
و جعفر الصادق  ،حممد الباقر بن زين العابدين  ، وخيه زين العابدين أابن  ه :مع احلسن يف قرب  و. مجاعة ابن  رجحه و، 

 فنه يف البقيع عند قربد و هُ نَ ف  كَ فَ ،  هِ لِ امِ عَ  احلسني رضي اهلل عنه إىلرأس  ثن يزيد بعأذكر ابن سعد  و. بن حممد الباقر 
عند  معروف   هو و، شهد العباس رضي اهلل عنه . و كمم هكل  ءالؤ فينبغي أن يسلم على ه. ه فاطمة رضي اهلل عنهما أُم

ملؤمنني ري اشهد أمو كم ف .إال ميمونة فبسر  و، بمكة فخدجية  سلم إال زواجه صلى اهلل عليه وأ دكمشه و. قرب احلسن 
يدنا مالك فقد قال س، وال جهته  هقرب  نيعرف عغالب الصحابة ال يُ  و. غري ذلك  و، عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

يستحب له  و.  (ابن دجر على منسك النووي)نظر أُ  . آالف   عشرةدينة من الصحابة حنو املب مات :عنه  رضي اهلل تعاىل
ن عمر رضي اهلل عن اب (صحيح البخاري)فقد ثبت يف  ( ،اجملموع)كما يف  دودمم أو مقصور   م  بالض   (ابَ ق ُ )أن يزور مسجد 

 رواية   يف و( . صلي فيه ركعتني، فيُ  اً ماشي و باً كسلم يأيت مسجد قبا را  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و) : قال: عنهما 
رضي اهلل  -فيهما ون  فسك فكسر   تح  بف- رْي هِ ظَ بن  دِ يْ سَ أُ يف احلديث الصحيح عن  و ( .كل سبت  هكان يأتي) : صحيحة  
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على التقوى كما  سَ س  هو املسجد الذي أُ  و.  ه(رَ مْ عُ ا كَ يف مسجد قب صالة  : )سلم قال  عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و

هناك  و. ها لزاأن بآله ا محرابل سطوانة املقابل األُ  ِقي  رْ شَ  هسلم في ى رسول اهلل صلى اهلل عليه ول  صَ مُ  و. ذكره اجلمهور 
، شرب منها ي و ( ،سيْ لِ جَ )بوزن  (سيْ رِ أَ )ر ئمن ب أيستحب له أن يتوض و،  (قبا)فضلها مسجد ، أر مشهورة خَ أُ مساجد 

مث جاء  ،يها ف  َماهُ ال  دَ  و، كشف عن ساقيه ، و    قفهاسط جلس على و  و، اهلل عليه وسلم منها  ىصل أهي الِت توض و
صلى اهلل عليه  هجلس على يسار  مث عمر و، سلم  مينه صلى اهلل عليه و ي جلس على ذن وأفاست، نه أبوبكر رضي اهلل ع

مه ت ن خاأ أيضاً ذكر  و. ذكره البخاري . اآلخر  ق  وجاههم من الش   فجلس،  ءَ يلِ قد مُ  ف  مث عثمان فوجد القُ ، سلم  و
مث يف يد  عنه ، اىلمث يف يد عمر رضي اهلل تع ،رضي اهلل عنه  مث يف يد أيب بكر  ،  هسلم الذي كان يف يد صلى اهلل عليه و

يب بعد قن معيسقطت م يف مسلم   و ه ،فلم جيد أيام   ثالثةفنزدها  ، سقط من عثمان فيها عنه عثمان رضي اهلل تعاىل
 ثالثةليه حنو ع هاصادب سلم و اهلل عليه و ىها الذي جلس النيب صلقف لطو . و فكان مبدأ الفتنة  1هسنني من خالفت ست
منها ،  ورة  أثم رخَ أُ  هناك أبيار   و ة  ،ينزل إليها بدرج متجدد (قبا)هي عند مسجد  و، أذرع  ثالثة ابن الزمنرفعه  و، أذرع 

إين رأيت ) : لمس هي الِت قال فيها صلى اهلل عليه و و ، أو مفتودة   ة  ساكن فراء   مفتودة  أو  مضمومة   ة  مبعجم (غرس)ر ئب
 ة  دَ د  وَ مُ بِ  (بضاعة)ر ئمنها ب و. ق فيها ز ب و، منها  أَ توض  ، فغرس ببئر فأصبح  ( .من اجلنة ر  ئعلى ب صبحتُ أين أالليلة 
مفتودة  اء  و مكسورة مث ر أ مفتودة  ب موددة   ء(دا) رئغريب ب ة  قيل مهملة مث عني مهمل قيل مكسورة فمعجمة و و مة  مضمو 

من  (داءري ب) و ، ةِ فَ شِ ْنكَ مُ  رض الهي األ و، ح ا من الرب  (فيعلى)القصر على وزن  ا وفتحهمب و همافي د  م بال أو مضمومة  
سلم  النيب صلى اهلل عليه و أن قال النووي و ( .ابن دجر على منسك النووي)انظر . منها غري ذلك  و ،ة أثور اآلبار امل
م يقف  عراقي أنه لين الللز  (وذريج اإلدياء)لكن يف  ، ذلك العز بن مجاعة حَ ح  صَ  و: قال ابن عالن  ( ،ريس)أر ئتفل يف ب

 و . بن مجاعة شتباه على العزفلعل هذا سبب اإل،  ب  )قبا(بئر غرس  و، غرس  ئرنه بزق يف بأرد او ال ام ن، إله على أصل 
نه أجيوز  و، لعز اعلى مثل  بعيد   شتباهاإل و،  الزين العراقي ناف   و مثبت   ن العزأاجلمال  بنال (شرح اإليضاح)ذكر يف 

رواه  ( .يعذب املاء املال سلم كان ريقه صلى اهلل عليه و) ( :املواهب اللدنية)يف  و. رين ئسلم بزق يف الب اهلل عليه و ىصل
 تْ رَ ث ُ ق من كَ هذا إمنا هو يف د و ه( .على منسك لدلواا ةداشي)يف  كذا   .ه ا. رواه البيهقي  ( .رضيعال زيجيُ  و. )أبو نعيم 

خرين اآل ولني وفضل األأ و، مشاهدة خري النبيني  مَ نَ غْ ي َ لِ ، سلم أدسن  اهلل عليه و ىمقام عنده صل إال فال و ة ،امته باملدينإق
 ا زلت واقفاً م و، لصالة لاجللوس  ملا دخلت مسجد املدينة ما جلست إال : فقد قال الشيخ ابن أيب مجرة رضي اهلل عنه، 

أن خطر يب  قد كان، و سلم  اهلل عليه و ىم أر غريه صل ل و، ال غريه  خرج إىل البقيع وأ م ل و، هناك دىت ردل الركب 
الفقراء  طرين وضامل ين وسر نكامل الطالبني وو هذا باب اهلل تعاىل املفتوح للساللني ؟ ذهب أأين  ىلإ : ىل البقيع فقلتأخرج إ

                                                             
 نأذلك  و: قد قال احلافظ ابن دجر  و. من خالفة عثمان : أي  ( :سنني من خالفته ستيف مسلم سقط من معيقيب بعد  و: )قوله  1
 تصحف ما ،من يديه ئرالب سقط يف له تهلناو مفعندما  ، به مختيل منه مرةً  هفطلب، على اخلامت  اً مينأكان عثمان رضي اهلل عنه جعله   يقيباً عم

 . مؤلف   .ه ا. كما أفادين به بعض األفاضل دفظه اهلل . منهما  لكل   هنسبة سقوط
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 ر  هلل دَ  و، خرة اآل يف الدنيا و دأبهألن قضاء احلوالج  ، مسل اهلل عليه و ىقصد مثله صلليس مث من يُ  و ، املساكني و
 : صرصري يف قولهال

أال يا رسول اإلله الذي 
 مسعت دديثاً من املسندات

هدانا به اهلل يف كل تيه    
       هيس        ر  ف           ؤاد النبيل النبي

ج   وه     د دس               ان الو و أنك قد قلت فيه اطلبوا احل                    والج عن
 و ل م أر أدسن من وجهك الكري  م فُج      د يل ب م        ا أرجتي         ه

 الثنيثهي حنو  و، سن أن يزور املشاهد يُ  و:  (ناخشي ةناع)إيف  و.  (شيخنا ةداشيو ) (منسك الوالد)ما يف    .ه . ا
عن  (املختصر كنون على زرقاين  ةداشي)يف  و . ا ه  .مكن أن إيارة البقيع يف كل يوم سن ز يُ  و، يعرفها أهل املدينة  عاً ضمو 

لنيب صلى اهلل يف مسجد ا اةفيصلي الغد، يزور قبور الشهداء  و، يوم اخلميس  اً دَ دُ ن يأيت أُ أيستحب  و( : الغزايل )إدياء
يستحب أن يرج   و ،فريضة يف اجلماعة يف املسجد  هفوتيفال ، ىل املسجد لصالة الظهر إ يعود مث يرج و، سلم  عليه و

قرب احلسن بن  و ،يزور قرب عثمان رضي اهلل عنه  و، سلم  ىل البقيع بعد السالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وإ كل يوم  
يصلي  ، وم جعفر بن حممد رضي اهلل عنه و، حممد بن علي  و، قرب علي بن احلسني  أيضاً  هفي، و  ماعلي رضي اهلل عنه

 مته صلى اهلل عليه و صفية عربق و، سلم  اهلل عليه و ىيزور قرب إبراهيم بن النيب صل و، يف مسجد فاطمة رضي اهلل عنها 
اهلل  ىرسول اهلل صل ي أنو صلي فيه ملا ر ي و، يستحب له أن يأيت مسجد قباء يف كل سبت  و. ذلك كله بالبقيع . فسلم 

يأيت  و ( .ةكان له عدل عمر ،يصلي فيه  و ، بيته دىت يأيت مسجد قباء يف كل سبتمن خرج من : )سلم قال  عليه و
 و، ها لمامن شرب ي و، يتوضأ منها ، فهي عند املسجد  و، سلم تفل فيها  ن النيب صلى اهلل عليه وأقال يُ  (أريس)ر ئب

ساجد امل ن مجيع املشاهد وأيقال  و، املشاهد  الر املساجد وسكذا يأيت  و، هو على اخلندق  و، يأيت مسجد الفتح 
اهلل عليه  ىلكذلك يقصد اآلبار الِت كان رسول اهلل ص، و  يقصد ما قدر عليه ، فيعرفها أهل البلد  موضعاً  ثالثون ةباملدين

   .ه ا.  سلم و اهلل عليه ىبه صل كاً رب  ت للشفاء و طلباً  بار  آ سبعهي  يشرب منها و يغتسل و منها و أسلم يتوض و
 (ملهم العاشرا)

اخللف  لف وأن الس، ته اإياك ملرض اعلم وفقين اهلل و: اهلل تعاىل ما نصه  ماشيخنا على منسك الوالد رمحه ةيف داشي
ترجيح  صحابناأالم ظاهر ك و أو عكسه ،املدينة الشريفة قبل مكة املشرفة ب بدأاحلج ال و الزيارة دهل األفضل ملري وا ،اختلف

ىل مدينة إ او املعتمرون من مكة فليتوجه صرف احلجاج وانذا : إهو  و، الصريح فيه كم النووي وغريه  كال و ، مبكة اءةالبد
 ئلمام أمحد ملا ساإل يؤيده أن و، جنح املساعي أ و، ها من أهم القربات  فإن ، هِ تِ بَ رْ ة ت ُ سلم لزيار  اهلل عليه و ىرسول اهلل صل

جعل  ا و ، ةذا اردت مكة فال تبدأ باملدين: إالنخعي  و جماهد   و اء  عط و يد  ز  عن هذكر بإسناد؟ . قبل مكة  ةباملدين أيبدأ
قال ابن دجر . يفة بودنأمام القرب الشريف النبوي اإل يان املدينة وإتمبكة مث  أختار البداممن  و   .ه ا . ملكة تبعاً  ء  كل شي

مبادرة بتحصيل  ئذدين طاقهاأن إفاألوىل تقدمي الزيارة ،  بعدها للحج هتساعالزيارة مع لزمن ال تسعا نإنه أالذي اختاره  و: 
 و هقبول دج إىل وسيلة   :ي أ وأيضا لتكون وسيلةً ، عن التوجه إليها بعد احلج  عالق   هما يعوق ب  فإنه رُ ، هذه القربة العظيمة 

 ج القبول وا بت جَ و  ت َ بأن ي ُ  دقيق  ،  ىل ذلك اجلناب الرفيعإ أمن جل و. السداد  و نتقااإل وهبه على أكمل وج لإلتيان هتوفيق
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تعني محله على ي و. عمر بن ميمون من التابعني  األسود و لقمة وع ةباملدين اءةختار البدان مم نأمث رأيت ، القرب املنيع 

ًا  دقيقيال اً يظاخلالف لف عمن التفصيل لريج : أي ( :على ما ذكرته: )قوله  و   .ه ا.  (وهر املنظم)اجلكذا يف .ما ذكرته 
 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و .

 عشر(املهم احلادي )
 (دار)ال و (طيبة) و ة(طاب) و (املدينة) مَخسة :سلم أمساء  مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه ول ن أاعلم :  (إيضاح النووي)يف 

لم عن جابر بن مسرة يف صحيح مس تَ ثَ بُ  و. ية اآل.  {َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َدْوهَلُم}: قال اهلل تعاىل  ( .يثرب) و
 و ة(طاب) تْ يَ  م  سُ : قال .  ة(طاب:  املدينة ىإن اهلل تعاىل مس) : قال، سلم  رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه و

 و. ها  يش بطيب الع: لقيل  و . مْ هِ تِ عَ دَ  نهم ومطيب ساكنها أل: لقيل  و ه .ها من طهارت و لوصها من الشركخل ة(طيب)
: ابن فارس  ب ورُ طْ قُ غريهم منهم   من أهل اللغة وقال كثري   ( :املدينة) اأم و. نها مها أل ستقرار بإللف (دار)الما تسميتها أ

علم أ اهلل و.  قيل غري ذلك و، ع اهلل تعاىل فيها ا نه يطبذلك أل تْ يَ م   سُ . الطاعة : دين ال و . عَ ْا طَ : أَ ي أ (نَ اْ دَ )ن هي مِ 
ا هَ  انِ رَ دْ من جُ  م  شَ يُ  بَ يْ ألن الط   ةباملدين تْ يَ م   سُ :  (بن عاشراعلى  ةعلى صغري ميار  تهداشي)قال ابن محدون يف  و   .ا ه. 
 :قال بعضهم . 

لطيبة َعر ج إن بني ِقَبابِ َها        
 إذا ل م َتِطْب يف طيبة عند طَي ب  

  دبيبًا أَلْدَواِء القلوب طبيُب      
 بُ به النفس قد طَ اَبْت فأين َتِطيْ 

ا بعض األلف كما بينه بُ ارِ قَ ها ت ُ ل مع أن أمسا، على ما ذكر من اخلمسة  صرقتا و  (داشيته)قال ابن دجر يف    .ه ا. 
وقع يف احلكاية رآن إمنا يف الق هُ رُ كْ ذِ  و، جاهلية  ةتسمي هفإن ، نظراً  (يثرب  )ب هاتها أشهرها على أن يف تسمي ألن ، خرينأاملت

على عادته يف تغيري  سلم اهلل عليه و ىرسول اهلل صل هُ رَ ي   غَ  من مَث   و، فيه  جةفالدر كفلعنهم ا ىعن املنافقني كما دك
 يف هو ظاهر   و ( .نةهي املدي يقولون يثرب و: )يف احلديث الصحيح  و. احلزن  املالمة و ، إذ )الت ْثرِْيُب( :األمساء القبيحة 

دة املصنف دون يف مسو  تهذه اللفظة إمنا وقع و، ها  ب مكان   مِ سْ إِ به بِ  تمسي و، مسها يف اجلاهلية ابى م  سَ أن تُ  هةكرا
 .بتصرف    .ها  . تهمبيض

 عشر(املهم الثاين )
: تعاىل  لقوله و ،داديث الواردة بذلك سلم قربة لأل اهلل عليه و ىعتقاد كون زيارته صلإينبغي لكل مسلم :  (املواهب)يف 
ن تعظيمه صلى أل . {تَ و ابًا ر ِديًما َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا الل َه َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا الل هَ }

 ، الزيارة كذلك ليست ل دياته وما هو يف دا ن استغفار الرسول هلم إنأال يقال  و،  1هموت سلم ال ينقطع ب اهلل عليه و
                                                             

 بقوله : )ألن تعظيمه صلى اهلل عليه و سلم ال ينقطع ب موته( : إذ ال فرق بني موته و دياته ، خالفاً ملن زعم الفرق ، و صرح بأن القضي 1
نفع منه صلى اهلل عليه و سلم ممن طمس اهلل على بصرية ، كيف و هو صلى اهلل عليه  وسلم عند سدرة املنتهى قالالً : )يا رب الذي يف يده أ

لم تتأكد عند سأُم ِِت أُم ِِت( . دىت يُنفخ يف الصور . ففي داشية العدوي على زرقاين العزية على قوله : )أن الصالة على النيب صلى اهلل عليه و 
هلل من ااألُذن( ما نصه : أي : ملا ورد من قوله صلى اهلل عليه و سلم : )إذا طنت أُذن أددكم فليذكرين ، و لُيص ل  علي  ، و ليَ ُقل : ذكر  طن
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( غفار الرسول هلماست) و (استغفارهم) و يء(مج ال) : رديما بثالثة أمور على تعليق وجدان اهلل تواباً  تاآلية دل: ألنا نقول 

ِفْر َواْستَ غْ }: عاىل قال ت. لجميع لسلم قد استغفر  اهلل عليه و ىنه صلأل، قد دصل استغفار الرسول جلميع املؤمنني  و .

 ا. رمحته  ة لتوبة اهلل تعاىل واألمور الثالثة املوجب تِ لَ م  كَ استغفارهم تَ  هم وئجمي دَ جِ فإذا وُ  . {لَِذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ 
 و، لبه بق ل وقت  ا كهَ وِ نْ ي َ لْ ن مل يقدر له زيارته صلى اهلل عليه وسلم جبسمه ف َ مَ  و:  (املدخل)قال ابن احلاج يف  و ه  .

 ذإبن العريف اهلل در  و   .ه ا ه .به علي َمن   نْ مَ  به إىل مستشفعاً ، سلم  اهلل عليه و ىبني يديه صل نه داضر  أليحضر قلبه 
 :من أبيات  ليقو 

                                                             
) أي : يقول :  : ذكرين خبري( . انتهى . قال شارده : )إذا طَن ْت( : أي َصو َتْت . )فليذكرين( : بأن يقول : حممد رسول اهلل . )و ليصل  علي 

وت كصلى اهلل عليه و سلم . مث ذكر يف دل قوله : )و ليقل ذكر اهلل من ذكرين خبري( ما داصله : أن الروح إذا تطهرت من القذر جتول يف املل
اهلل عليه  ىفإذا ذكر النيب صل، ر و نفخ يف الصدىت يُ .  أُم ِِت أُم ِِت(يا رب ) : سلم عند سدرة املنتهى قالالً  دىت تلحق مبقام النيب صلى اهلل عليه و

أن يصلي على  من الشخص ، فَ ُيْطَلبُ ن ذاألُ  ن  طِ ىل جسدها تَ إفإذا قدمت الروح بذلك اخلري  ، له له خرياً أويس، سلم الشخص املذكور هلل  و
مُث  َأْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب ال ِذيَن }: تعاىل  هلِت يف قولإذا كان دال سالر املؤمنني جبميع مراتبهم ا هذا و ا ه  . له . ةً أكافمسلم  اهلل عليه و ىالنيب صل

َنا ِمْن ِعَباِدنَا   ُهمْ اْصَطَفي ْ ُهم ل نَ ْفِسهِ  ظَامِل   َفِمن ْ ُهمْ  م ْقَتِصد   َوِمن ْ بعد املوت . اآليات  {اْلَكِبرُي.. اْلَفْضلُ  ُهوَ  ِلكَ ذَ    اهللِ  ِبِإْذنِ  بِاخْلَي ْرَاتِ  َساِبق   َوِمن ْ
 (شرح الصدور)ذكره اجلالل السيوطي يف كتابه  من ظلمة أجساد أغلبهم كما يشهد لذلك ما تْ صَ لُ داهلم يف احلياة لكون أروادهم خَ  أدسن من

كانت   : قال ،بسنده عن حممد بن يوسف الفريايب  (عيون احلكايات)خرج ابن اجلوزي يف كتابه أ الِت منها ما، اآلثار الكثرية  من األداديث و
 فالنة و ن ،دبايت أستحي منهصوا أنا بني و ، ضيق   ه كفنتموين بكفن  ي  ن َ يا ب ُ : فقالت هلا ، هلا يف املنام  ة  ابن  هاتأفر ،  يتفتوف، يسارية امرأة بق

علم أن هلا يف املوضع م أ ل و :قالت البنت . معها  يل  إبه ا ثو ابع و ها كفناً  ب ، فاشرتوا يلدنانري  أربعةيف موضع كذا يل  و، كذا  ينا يوم كذا وتأت
ين اؤ فج: يايب قال الفر  اعتلت .ما كانت بعد لف ، س  أم يكن باملرأة الِت ذكرت ب ل و، فنظرت فإذا الدنانري كما ذكرت  دنانري ، تالذي ذكر 

 هلا كفناً  اشرتو : ا ت. فقل ن هميف أكفا نورو اهم يتز  أن وردذكرت احلديث الذي  و ؟ . )وقصوا علي  القصة(ما تقول ، يا أبا عبداهلل يل : ا الو فق
، و ذكرت  الذيم يف ذلك اليو  فماتت ه .تبلغي بشيء   إىل أُميبعث أ ن ددث بك دادث املوت فإين: إفقالت ، ىل املرأة إذهبت البنت  و. 

.  جزاك اهلل خرياً  ، هدسنما أ،  نالكف يل  إوصل  و فالنة ،قد أتتنا  ة ،يا بني: البنت أمها يف املنام فقالت  أتفر ، ها كفنالكفن معها يف   وضعوا
مر أهله أن يكفنوه أ قالت : ملا ثقل أهبان نابهأ عن ابنةتسملي ال وعن ابن عمر  الصحابة(معرفة )يف  الربقيوأبو بكر  الطرباينخرج أمنها ما  و

 مات( :املنا) خرج ابن أيب الدنيا يف كتابمنها ما أ و جب .القميص على املشو فأصبحنا  ، لبسته قميصاً : فأقالت و ال يلبسوه قميصًا . 
 رجالً  مرة القاضي ددثين راشد بن سعد أنضددثنا يىي بن صال الوداطي ددثنا حممد بن سلمان بن أيب : ددثنا القاسم بن هشام قال 

الرجل  ىتأف. رج معنا فهي تستحي أن وذ ،فنها كنكم قصرمت يف  إ : هلن فقلنأفس، ته معهن أمر ام ير  ل و، يف املنام  ساءَ ن أىفر  ، تهأامر  فيتتو 
من األنصار قد دضرته  الً رج ىفات ؟( . من سبيل ثقة   إىلر هل : )أُنظسلم  قال النيب صلى اهلل عليه و، خربه أسلم ف اهلل عليه و ىالنيب صل

 نكف فجعلهما يف يف، ان ثوبني مصبوغني بالزعفر ب ؤافجا، فتوىف األنصاري  ( .يبلغ املوتى بلغت كان أدد  : )إن  فقال األنصاري ، الوفاة فاخربه 
ابن ضمرة   أنسناده يفإال بأس ب هذا مرسل  : قال السيوطي . ثوبان األصفران العليها  ته وأمر امعهن  النسوة و أىفلما كان الليل ر ، األنصاري 

، حممد ة مغري السابقني من مؤمين أُ  تمواأان دال فإذا ك ه .نظر اهذا بعض ما يف شرح الصدور ف. وراشد بن سعد ثقة  كثري اإلرسال  مقبول  
 ةينهم خبصالص مجاملخصوص من ب ،عليهم أمجعني  سلم عليه و السيما نبينا صلى اهلل و األنبياء و فما بالك يف دال أموات السابقني منهم و

 . مؤلف   .ه ا .تندم  سري التقليد فتخسر وأتكن  ال و، فافهم تغنم . اخلامت  ول وجعله هو األ و، أعلى منارة  و اه ،من مواله الذي اصطف
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 وء احلظ أقعدين  سار الركاب و س

يازالرين إىل املختار من مضر      
  إنا أقمن          ا على شوق  و عن قدر  

 اً        ِجْد لِبُ ُلوِغ القصد مفتادو ل م أَ  
ُزْرتُ م ُجُسومًا و ُزرنا حنن أرواداً   

 و َمن أق   ام على شوق  َك َمْن رادا
 ة( .داشيته على صغري ميار )أفاده احملقق ابن محدون يف 

 عشر(املهم الثالث )
يأيت القرب  و،  املسجد بركعتنيودع حب له أن يإذا أراد زالر املدينة السفر منها يست: رمحه اهلل تعاىل  (عانة شيخنا)إيف 

هلل صلى ا: )اللهم ال جتعله آخر العهد من درم رسولك  كان ساكن مكة نإيقول  و، يعيد السالم األول  و، الشريف 
 نيا ولعافية يف الدا رزقين العفو وا و ، سهالً  سلم سبيالً  اهلل عليه و ىصل كيل العود إىل درم نبيإيسر  و ، سلم عليه و
 يسر إيل   و، سلم  رسولك صلى اهلل عليه و اللهم ال جتعله آخر العهد من درم: )ن كان غري ساكنها يقول إ و ( .اآلخرة
هذا النيب الكرمي  ةنسأل اهلل أن يرزقنا زيار  و( . اآلخرة العافية يف الدنيا و ارزقين العفو و و،  سهالً  ىل احلرمني سبيالً إالعود 

أن  و، ه أن يشرنا حتت لوال و، وال على الدوام قاأل األدوال و وكمال املتابعة له يف األفعال   ان مينحنأ و ، يف كل عام  
 . علم أعاىل ت اهلل سبحانه و و.  بتصرف     .ه ا. باإلجابة جدير  و، يشاء قدير  نه على ماإ هعلينا قلب أدباب يعطف
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 {ةاخلامت}
 ةمور مهمأُ ابقة امتحان يف أسأل اهلل دسنها من غري س

 األول(املهم )
أن لمة يف ألال خالف بني ا : يف كتاب األدكام إلبن العريب ما داصله:  (القواعد السنية هذيب الفروق و ت) يف كتايب

ن أينهم يف ما اخلالف ب إن و. احلجة  ذو القعدة وذو  شوال و . {احلَْج  َأْشُهر  م ْعُلوَمات  }: ر احلج يف قوله تعاىل هشأ
 نأ : األول: ألمرين  نظراً .  كمال طاووس و قتادة و ابن عمر و: ول ألفذهب إىل ا،  1كله أو بعضه  (احلجةو ذ)املراد 

نه أل، دم  م يلزمه ل رهخآىل إطواف اإلفاضة  رَ خ  أَ ن احلاج اذا : أالثاين  . ثالثة   هُ ل  ق َ أَ  و ، منكر   يف اآلية صيغة مجع   (ر  هُ شْ أَ )
وذصيص : ول ألا : مرين أيضاً أل نظرا   بعضه مجاعةُ  (احلجة  )ذي ن املراد بأوهو ، الثاين  إىل ذهب و. يام احلج أه يف ب ءجا

 نيفةأبو د و فقال مالك أيضاً  (البعض  )بد يف املرا وااختلف و . 2لغةً  كون بعض الشهر يسمى شهراً :الثاين . الصيغة بالواقع 
 من ليال   شرعقال ابن عباس والشافعي  و. ن يف اليوم العاشر الرمي يف العقبة ركنان يفعالو ألن الطواف  ه ،من أيام   عشرة

ىل آخر إ وقال مالك أيضاً  . هو احلج كله و،  ةطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفب كملألن احلج ي، احلجة  يذ
: مران أ اعليه هتنصيص ر احلج وهشذكر اهلل تعاىل ألالفالدة يف  و ه .شعالر  ألن الرمي من أفعال احلج و، ايام التشريق 

كذلك   تْ يَ قِ بَ ف َ  ،ىل أيام اجلاهلية إاستمرت احلال عليه  و، إبراهيم عليه السالم  ملةأن اهلل تعاىل وضعها كذلك يف  (أددمها)
دىت عادت دجة ،  1اهَ مُ د  قَ ت ُ  ا وهَ ئ ُ سِ نْ ت ُ ا ف َ هَ رُ ي   غَ لكنها كانت ت ُ  و، فجر الفجور أفيها من  ةدىت كانت العرب ترى أن العمر 

                                                             
 ام به فهو عام عنددر يف أن أول أشهر احلج شوال بالنسبة جلواز اإل:  (..إخلاحلجة كله أو بعضهذو  ن املرادأما اخلالف بينهم يف  إن وه : )قول 1

َفَمن }: جتنا قوله تعاىل . و د {َمَواِقيُت ِللن اِس َواحلَْج   ُقْل ِهيَ }: بقوله تعاىل  تجادا مالك وأيب دنيفة رضي اهلل عنهما لكن هو مكروه و

ن أ كيفا ال و. جر ابن ده قال  .م يكن هلذا التخصيص معن نعقد يف غريها لو افل، األشهر املعلومات ب هفخص فرض . {فَ َرَض ِفيِهن  احلَْج  
بالنسبة  اً مجاعإال شو فأوهلا  ، و أماما هو يف آخر األشهر  قبل أن اخلالف إن قد قال هو و، فعال احلج فيها أبالنسبه إليقاع  التخصيص ظاهر  

 . مؤلف   .ه ا. لتخصيص فالدتني لن أابن عريب  . و روي عنفهم فافعال ألإليقاع ا
يَ تَ َرب ْصَن }ا يف : مقوله : )كون بعض الشهر يسمى شهراً لغًة( : قال ابن دجر : ألن العرب تعرب عن اثنني و بعض الثالث بلفظ اجلمع ك 2

نووي . ألن ها تشمل القرأين و بعض الثالث اتفاقاً منا و من مالك  رضي اهلل تعاىل عنه . كما يف داشيته على إيضاح ال {بِأَنُفِسِهن  َثاَلثََة قُ ُروء  
 . ا ه  . مؤلف .

تابعته العرب  و ،احلج يف عاشر ذي احلجة  مَ سَ رَ  ام   ليه السالم لَ ن إبراهيم عأذلك  و ( :..إخلتقدمها ها وئسنها فتلكنها كانت تغري  و) ه :قول 1
إدراك  و بصذا جاءت العرب يف غري وقت اخلإمكة  القحط ب اجلوع و هفكان يكثر يف زمن، كان احلج يأيت يف الفصول كلها  و، على ذلك 

 و، لك بني العرب يف ذ ىالشور  توقع ،  خلصاصةا يق وضال من ديث ما عليه أهل مكة من داألزوا ما معهم من البضالع و قل   و، الغالت 
ما معها من  دهم العرب بفتقص، كثرة املياه  وقت الغالت و، و هو يتغري  الً بد وادداً  ن يعني هلم يف السنة وقتاً أيسهم بلر  و شار هلم خطيبهمأ
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يوم خلق السموات  هتإن الزمان قد استدار كهيئ) : املنتقى املأثور سلم يف قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و. ددها  الوداع اىل

 ةة املوقعالعمر  ىلإهو ضم احلج  و–تمتع الن اهلل تعاىل ملا ذكر أ (ثانيهما) ( .احلديث...شهراً  اثنا عشرالسنة ، رض األ و
َ ب َ  -يف أشهر احلج  و، سالم إمنا هي املعلومات من لدن إبراهيم عليه ال و، مجيع الشهور يف العام  تاحلج ليس أشهرن  أني 

َ ب َ   اجلملة وهذه ل  يس احلج تفصيالً ن مجيعها لأ . {َواحلَْج   لِلن اسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقلْ َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة }: قوله تعاىل  ني 
حيح ص هو اختيار عمر رضي اهلل تعاىل عنه و و. مجيع ذي احلجة  ذو القعدة و هي شوال و و: لبعضها بذلك  وذصيصاً 

ر هه األشمن أتى بالعمرة يف هذ اً ما يكون متمتع إن و، من أدرم بالعمرة يف أشهر العام  اً فال يكون متمتع، علمالنا  لقو 
لصحيح ه املكانية فهي ما يف احلديث اتمواقي أما و. مانيه الز فهذه مواقيت احلج . ضيح تو  بزيادة و   .ه ا . مخصوصةال 

قرن ) هل جند  أل و،  (اجلحفة)هل الشام أل و،  (ذا احلليفة)ألهل املدينة  تَ ق  نه وَ أسلم  اهلل عليه و ىعن رسول اهلل صل
زاد  . 1(ةالعمر  ن أراد احلج ومم هنأتى عليهن من غري أهل نْ مَ  لِ  و ، ن  هُ لَ  ن  هُ ) : وقال (يلملم)هل اليمن أل و،  (املنازل
هل  أ و، مكة  ا منهَ دِ عْ مسافة ب ُ  اً نَ ي   ب َ املكانية مُ  يتهذه اخلمسة املواق تُ مْ ظَ قد نَ  و ( .عرق هل العراق ذاتأل و: )مسلم 

  : بقويل ل  كُ 
قرن  لنجد  ذات ِعْرق  للعرا 

 اللُكل  مردلتان ُجْحَفةُ شامن     
ق يَ َلْمَلُم اليمين  من أم القرى  

 رىِست  ُدَلي َْفةُ َعْشُر للَمَدين ت

                                                             
 ىفشك، بهم فقام فيهم خطي، قبلت العرب من كل مكان ، أفلما كان وقت احلج ، فوافقوه على ذلك ، يدخرون  يصيبون منها و، فاخلريات 

كم يف أطيب جدسنني دىت يأيت  ثالثيف  لُ عَ ف ْ كذلك أَ  و -أزيده فيها: ي أ- لكم يف هذه السنة شهراً  أنسأإين : قال  و، ضيق أهل مكة 
فوقع يف السنة الثانيه ، ا ىل آخرهإهكذا  ىل ربيع وإصفر  و، ىل صفر إال ُمَحر ِم القدمي  رَ خ  أَ  و ، مِ ر  حَ مُ  شهر ال أفنس، فوافقوه . من كل سنة  وقت  
دجة  ةسن ؤهاكان انقضا و، و عشرون سنة أسنني  عشر لتان وامضى على ذلك م و ، شهراً  ثالثة عشرجعل تلك السنة  و، حمله  عشر

قال يف مجلة  و، ها سلم باملسلمني في  صلى اهلل عليه وفحج النيب، احلجة ذي  عاشرفاتفق رجوع احلج إىل  -هي العاشرة من اهلجرة و-الوداع 
ِإن  }: ىل مث تال قوله تعا. ول ىل الوضع األإرجوع احلج  : يعين ( .رضاأل إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات و: )أال ما خطب 

ُهوِر ِعنَد الل ِه اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا َة الش  ه على اتيف تقرير  اله شيخننق كما. ول ىل الوضع األإالشهور  رجوع احلج و و، الزيادة  بطالإب رَ مَ أَ  و.  {ِعد 
 . مؤلف   .ه ا.  (املطالع سعود)اهلل تعاىل عن الشيخ عبداهلادي جنا اإلبياري يف  ماداشيته على منسك الوالد رمحه

  عليه واهلل ىالنيب صلأن من و هذا  خذ املالكية منأ ( :العمرة و ن ممن أراد احلج هملن أتى عليهن من غري أهل و نهن هل: قال  و: )وله ق 1
ن مكة ليست أ و ،درام إىل مكة بغري إال يدخل اإلنسان ئل أُق  َتتْ  ما إن يتن املواق: أار من التنعيم مسلم أمر السيده عالشة بعد احلج باالعت

سجد األفضل إدرامهم من امل و ، م باحلج مفرداً ادر اإل وان أرادإمنها  ايرمو  ها أن املستوطنني ب ما املستحب ألهل مكة و إن و قيت ،من املوا
ستحباب على اإل (دىت أهل مكة من مكة: )السالم  قوله عليه الصالة ولوا مح و، األفضل فقط  واخالف و مهأبه من عرفة أجز ا فلو أدرمو ، احلرام 

 ففي إيضاح النووي ،محله الشافعية على الوجوب  و. العمرة  يف اإلدرام منها احلج و يستوي يتألن املواق، على العمرة  ال على الوجوب قياساً 
الصحيح  و، رم سالر احل قيل مكة و و، باحلج نفس مكة  هفميقات كان أو غريباً   اً أددمها من هو مبكة مكي، مان سالناس فيه قفما املكاين أ و: 

 . مؤلفا ه  .  ه .بن دجر عليا ره . أُنظاملراد نقله من كالم   .ه . اهو األول 
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ال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  و . انعقادهو الزماين  اإلدرام باحلج قبل املكاين و ةهااملعروف من مذهب مالك كر  و

، خرى ألن العمرة ال تدخل على أ ، و  غْ إال فهو لَ  و ًة ،انعقد عمر  كان دالالً ن  إ بل،  ال ينعقد دجاً  و، جيوز قبل الزماين 
 هرم من بلددرام احملإ أن (القدمييف )قال  و.  (داشية ابن دجر على إيضاح النووي)كما يف .احلج ال يتقدم على وقته  و
هه ابكر  (اجلديد) قال يف و ( .هلكأة ر من دوي اهم ب مر حتُ  نأالعمرة  من متام احلج و: )سلم  لقوله صلى اهلل عليه و، فضل أ

الشافعي ال  بل و، ملكاين ا مالك رمحه اهلل تعاىل بني امليقات الزماين و قْ ر  فَ فلم ي ُ  . هل مذهبهأ هُ لَ و  أَ تَ  و، اإلدرام قبل امليقات 
فيحتاج ، ملنع امن أهل مذهبه الكراهة على  لَ ن محََ بينهما مَ  قَ ر  ما ف َ  إن و،  ة اإلدرام قبل امليقات اهبكر  (اجلديد)على ظاهر 

من  هله وأ ةر يقبل وصوله امليقات من دو  مَ رِ حْ  ن يُ أجيوز  و ( :إيضاح النووي)يف  و . الشاطابن قاله . ىل بيان وجه الفرق إ
 ةر يالثاين من دو  و،  سلم برسول اهلل صلى اهلل عليه و نه يرم من امليقات اقتداءً أالصحيح ، فضل قوالن يف األ و، غريها 

 يفعلى الصحيح املذكور يف كالم النووي من محل الكراهة  ىل بيان وجه الفرق أيضاً إنه يتاج أال يفاك  و   .ه ا. هله أ
ن اإلدرام قبل أاملنع ب كما ميكن بني الكراهة و   املنع فضل وميكن الفرق بني خالف األ و، فضل على خالف األ (اجلديد)

فإن من أدرم  ، ىل إفساد احلجإذلك  ىد  أَ فرمبا ، غريهن  و ءنوع من النسااحلاج مم و، طول زمان احلج إىل  يفضيُ الزماين 
فال  ،مواقيت املكانية فال يلزم من اإلدرام قبلها طول احلج ال  اأم و، قبل شوال ال ميكنه اإلدالل دىت تنقضي أيام الرمي 

رى أدد درام يف غري أشهر احلج كما ال يىل الفرق بني الشافعي ال يرى اإلإكذا يتاج  و، ساده  إفيكون ذلك وسيلة إىل
ن العريب يف  قال اب ه .صحة اإلدرام باحلج قبل أشهر بأيب دنيفة يقوالن  بني مالك و و، ها  اإلدرام قبل وقت الصالة ب

ن أ و،  (خيصلالت)كتاب   يف هُ ابَ بَ ا لُ نَ حْ ضَ وْ أَ  ستوفينا البيان فيها واقد  و،  ة  لَ ضَ عْ مُ  ة  لَ كَ شْ لة مُ ئاملس و:  (األدكام)كتاب 
 و، عليه  مُ د  قَ فَ ي ُ  ا على أنه شرط  نَ لُ و  عَ مُ  و ، ه بزمان من احلج خمتص   من قبل الشافعي على أن اإلدرام ركن   ر  لالقول فيها دا

َ ب َ ت َ هناك  ير أن تقد -غريه ي ومن قول الشافع : يأ-ني يف اآلية من القولني التأويل أوىل ظهر و، الرتجيح بني النظرين  ني 
تاج وكذلك ي   .ها  ( .معلومات شهر  أأشهر احلج : )غريه أن تقديرها  قول مالك و و( معلومات   شهر  أدج : )احلج ية اآل

ها قبل  تقدمي اإلدرام ب عُ نَ ت َ مْ  بني الصالة يُ  و، اإلدرام به قبل وقته مع الكراهة  ح  صِ ىل الفرق على مذهب مالك بني احلج يَ إ
،  صحب  مست درام احلج امرإما داصله أن  (تفسري ابن عرفة)يف  و ه .عتقاد وجوبا و، عادته إم له بيلزم املقد و، وقتها 

لك كذ  ل منسحب  ك و، ال يف وقته إ فعلها أتىدجه الِت ال يت ءزاجعلى احلاج يف مجيع ا اً نسحبم مهكحيث ال يزال د
 شيء   ص  خَ  م يُ  أن أجزاء الصالة ل ُه :حُ يْ ضِ وْ ت َ  وا ه  .  . درام الصالة خبالف ذلك فافهمإ و، مه على الوقت  تقدي ح  صِ يَ 

مهها الوقوف أفإن  ،درامها قبل وقتها خبالف أجزاء احلج إا تقدمي نَ زْ جَ أَ مجيعها قبل الوقت إذا  فعل أت ىيت، فوقت بمنها 
 ىت  أت، شرع فيها  ا ورم بالصالة قبل وقتهفلذا لو أد عاشره ، ةليل يف تاسع ذي احلجة و ال يَ َتأَت ى ِفعُلُه إالهو  و ة ،بعرف

كما يف .وقته عرفة  ألن ه ،ال ميكن أن يفرغ منه قبل، قبل الوقت  هفإنه إذا أدرم ب، خبالف احلج ، الفراغ منها قبل وقتها 
  . اهلل تعاىل ارمحهم (شيخنا على منسك والدي ةاشي)د

 (املهم الثاين)
 و.  هبس بغري حتقيقه حيث ال يلت و ، منهما وادد  وضابط كل ،  (فرض العني) و (فرض الكفاية)يف الفرق بني قاعديت 

 خمصوصة   ن عني  دصوله م دَ صِ ديث قُ  ،منظور بالذات إىل فاعله ، دصوله  مقصود  ،  م  ت  حَ تَ مُ  مهم   (رض العني)فذلك أن 
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فرض ) و ، نيفمن املكل   : وادد وادد يأ عني   من كل عني  ، أو  أُم ِتهِ سلم دون  اهلل عليه و ىكاملفروض على النيب صل

لفعل ال يصل بدون ن اأضرورة ، بالتبع للفعل  ىل فاعلة إالإبالذات  ظر  ندصوله من غري  مقصود   متحتم  ، مهم   (الكفاية
:  (لى اجلوهرةع مري على عبد السالماأل)قال . حتاج إليها مُ ال ع لكالصنا  اً دنيوي، أو صالة اجلنازة ك كان دينياً   سواءً ، فاعل 

،  (فرض عني)فهو  همصلحته بتكرر  رُ ر  كَ تَ ت َ  فعل   ن كلأضابطهما  و   .ه ا. عتناء فيه ملزيد اإل، فضل أاحلق أن العيين  و
ضوع هلل تعاىل فإن مصلحتها اخل، صالة الظهر ، كللمصلحة بتكرر ذلك الفعل  كثرياً ت عيانصادب الشرع على األ هُ عَ رَ شَ 
هذه املصال تتكرر   و ه .دابآب بَ د  أَ الت   و،خلطابه  مَ ه  فَ الت    و، املثول بني يديه  و، له  لُ ل  ذَ ت  ال و، ناجاته م و، تعظيمه  و، 

 لكفاية نفياً جعله صادب الشرع على ا( ، فرض كفاية)بتكرره فهو  ال تتكرر مصلحته كل فعل   و. الصالة  تِ رَ ر  كُ كلما  
من املصلحة املرتتبة  يئاً ش لْ ص  حَ  م يُ  ا لَ م   بعد ذلك يف البحر ل النازلفإن ، إنسان  هإذا شال الغريق ذنقاإك،يف األفعال  ثللعب

ى قول ابط يتم الفرق بينهما دىت علضهذا ال ب و: قلت . حنومها  طعام اجليعان وإ دياة الغريق و فظعلى اإلنقاذ من د
ه الزركشي كما قال( األم)من  عليه نص الشافعي يف مواضع   و، اجلمهور  و( مجع اجلوامع)دين والد صادب ال الشيخ تقي

سقوط  أن (دضالع داشية)يسقط بفعل البعض لقول السعد يف  و، هم برتكه إلث م ل  ن فرض الكفاية على الكُ أغريه ب و
فال بد . ال سقوط نسخ ف ال خطاب فال و،  جديد   ىل خطاب  إ رُ قِ تَ فْ ي َ ف َ نه ال يكون إال بالنسخ أ مُ ل  سَ ال نُ قبل األداء  األمر

ادد و فال يستلزم اإلجياب على كل . أنه جيب على اجلميع من ديث هو :  (لالكُ  ىنه جيب عل: )أأن يكون مراد من قال 
أن سقوط  و، هنه ال يكون إال بالنسخ أإذ وجه عدم تسليم ، بالعرض  وادد  لكل  و، لجميع بالذات ليم التأثيكون  و ،

 ه يصل بفعل البعضفإن، بالصالة عليه  كادرتام امليت مثالً ،   علة الوجوبء نتفااخ قد يكون بغريه كمر كما يكون بالنساأل
أفاده  .خ على سقوط الواجب من غري نس إمارةً جيوز أن ينصب الشارع  أيضاً  و. السقوط إىل فعل البعض  بُ سَ نْ فلهذا ي ُ  ،

عن اجلميع  (فرض الكفاية)بسقوط  بن قاسم بينهما أيضاً ا قَ ر  ف َ  و.  (بناين حملي مجع اجلوامع)ته على االشربيين يف تقرير 
بتحصيل الفعل  هإبتالًء لقصد فيه عني الفاعل يُ  (فرض العني)كذا الكمال بأن  و،  (فرض العني)خبالف  بفعل البعض

أن الفعل ال يوجد  ثمن دي، تبع الب ىل الفاعل إالإ قصد فيه دصول املطلوب من غري نظر  يُ  (فرض الكفاية) و، املطلوب 
 ( .القواعد السنية هذيب الفروق و ت)نظر كتايب . أُ فافهم  (مجع اجلوامع يعطار حمل)كما يف .بدون فاعل 

 (املهم الثالث)
 يصح هذا نه الأر ظهاأل:  صحابناأقال . من أدرم باحلج مث أدخل عليه العمرة : أن  (الكربى )فتاويهذكر ابن دجر يف 

 ىصل هصالصخألنه من ، سلم يف دجته  اهلل عليه و ىوإن كان هو الواقع من فعل النيب صل ري قارناً ال يص و، اإلدخال 
لم إمنا أدرم س اهلل عليه و ىنه صلأسلم هو  اهلل عليه و ىدليلهم على أنه من خصالصه صل و: قال . سلم  اهلل عليه و

 إلدرام باحلج أوالً سلم ا صلى اهلل عليه و رَ آث َ ف، ازها فيها العمرة يف أشهر احلج جبو  ريكنمُ  ل ي إعالمه، هبالعمرة حلاجة 
َ ب َ يُ لِ ، مث ظهرت له املصلحة بإدخال العمرة عليه  ضله ،لف ، م جيتمع له نظريه جوازها  يف هذا اجملمع العظيم الذي ل هِ تِ م  ألُ  ني 
اجة ال توجد يف أن هذه احل معلوم   و، قبل ذلك  هُ نَ ي   إن كان ب َ  فجر الفجور وأمن  افيه هاملا كان عليه اجلاهلية من عد اً د  رَ 

 و، فعلية  اقعة  ها و  ألن، دخال العمرة على احلج إ مجيز ل ة  فلم يكن فيه دج، دليلها  فهذا هو سبب اخلصوصية و، غريه 
إلدرام بالعمرة إمنا  أن ا هذه الِت قامت األدلة الصرية على فما بالك ب ، ها ستدالل بدتمال سقط اإلإليها اإل قَ ر  طَ ذا تَ إهي 
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اهلل  ىبه صل ص  هذا مما خُ  و: قلت    .ه ا. نه ال غبار عليه أ و، فظهر بذلك دليل املذهب ، الغرض  ألجل هذاكان 

        يف سيدي خليل هُ دَ رَ ف ْ أَ ما  غريه م و أربعة  اح ما فوق كبادة نإ و، ام الليل         وب قي      وج، كسلم دون أمته  عليه و
   (هم أمجعنيعلي سلم من بني األنبياء صلواته تعاىل عليه و اهلل عليه و ىص به صلتخا اما مأ و: )بباب  1(هخمتصر )

 :  فخصالص
م  من ل و . {نيَ م ا َكاَن حُمَم د  أَبَا َأَدد  م ن ر َجاِلُكْم َولَ ِكن ر ُسوَل الل ِه َوَخامَتَ الن ِبي  }: لقوله تعاىل  2نه خامت النبينيأ : األوىل

د اجلسماين من ديث الوجو  نبينين كان آخر الإ هو و و.  (النظالر األشباه و)من  (كتاب الردة)كما يف   يعتقده فهو كافر  
 :سلم  اهلل عليه و ىصل هيف ذلك يقول ابن الفارض على لسان و، فهو أوهلم من ديث الوجود الروداين 

                                                             
 قوله : )و غريه مما أفرده..إخل( : أي : كقوله صلى اهلل عليه و سلم : )ال نورث ما تركناه صدقة( . فقد قال عمر رضي اهلل عنه : إن اهلل 1

ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم أَفَاَء الل ُه َعَلى  رَ  َوَما}فقال :  -أي : من أُمته–اختص  رسوله صلى اهلل عليه و سلم خباص ة  ل م يصص ب ها أدداً غريه  ُسوِلِه ِمن ْ

اآلية( . قال : )فقسم رسول اهلل بينكم أموال بين النضري ، فواهلل ما استأثرها عليكم ، و ال أخذها دونكم ، فقد  {َعَلْيِه ِمْن َخْيل  َواَل رَِكاب  
سول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يأخذ منه نفقة سنة  ، مث ما بقي جيعله جمعل مال أعطاكموها ، و قسمها فيكم دىت بقي هذا املال ، و كان ر 

 اهلل ، فعمل بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم دياته( . أُنظر تفسري اخلازن لسورة احلشر . ا ه  . مؤلف .

 جمموع األخبار ما يف يصل ب و: قد قال الزين العراقي  و ثالث ، م يذكر منها هنا إال ل ( :..إخلنه خامت النبينيأخصالص األوىل )ف ه :قول 2
ىل إرساله إ) و اً(مسجد و رض طهوراً األ لُ عْ جَ ) و (إدالل الغنالم) و عب(بالر  هُ تُ رَ صْ نُ ) و (جوامع الكلم يعطأُ ) : هي و ، خصلة عشرةإددى 
 و األُمم( خري هأُمت جعل) و (أمحد ته :تسمي) و ( الشفاعة اؤهعط)إ و (كصفوف املاللكة  همتأُ جعل صفوف ) و به( ختم األنبياء) و (الكافة

كر فيه ذ م يُ  ل إن وذا ه نأ كال يفا و. سيوطي لكما يف كبري املناوي على اجلامع الصغري ل  ( .حتت العرش خواتيم سورة البقرة من كنز   ؤهإيتا)
أن مما خص به  (الكربى فتاوى ابن دجر)ففي .  ثاينملا ختصاصه بالسبعكذا ا و ه ،علي اً مع كونه جممع ه إال أنه يتضمن..إخلفضل العاملنيأنه أ

ْعِر ألن املعن الذي درم عليه صلى اهلل عليه و سلم ألجله الت  َوص َل إىل تَ َعل ِمهِ  روايته هو أن أهل  و رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حترمي الش 
ْعَر من أعلى فخرهم ، إذ يَ تَ َوص ُل به صادبه إىل كل كمال  عندهم ،زمن بعثته كانوا فصحى العرب ، و فرسان ميادين بال و   غتها ، و كان الش 

ال يقرأ و  ،كانوا ال يعدون فصيحاً و بليغاً غري جميده ، فاقتضت احلكمة اإلهلية حترمي هذا عليه صلى اهلل عليه و سلم ، و أن يكون أُمياً حمضاً 
ه أي : العقالء الذين مل ُيسلبوا مشاعر اهلداية فيه ، و فيما أتى به من القرآن ، و تتمخض معجزاته وفصادتال يكتب ، دىت تنقطع قالة الناس ، 

ْعَر ما متت تلك الكلمات الباهرات ،  هذا   والِت قهرت سالر الفصحاء ، و مجيع البلغاء و الشعراء ، و لو جاز له  صلى اهلل عليه و سلم الش 
نبياء صلى اهلل عليه و عليهم و سلم ، فكيف يليق من بعضهم أن يقول بعدم اخلصوصية معلاًل بقوله : إذ املعن كله ال يوجد يف غريه من األ

ينه و ب الذي درم ألجله الشعر عليه صلى اهلل عليه و سلم موجود  يف بقية األنبياء ، فال فارق بينه و بينهم يف ذلك بقية األنبياء ، فال فارق
. مع أن ما ادعاه ممنوع  ، بل ادعاؤه لذلك عجيب  ملا علمت . فافهم تغنم . ا ه  . خالصة كالمه . كما يشهد له ما بينهم يف ذلك . ا ه  

يُعطيا ،  مذكره العاملي يف خمالته من أن اخلضر و إلياس عليهما السالم ت منيا على اهلل أربعة آالف سنة  أن يعلمهما سورة الفاحتة ، و سأاله فل
 اهما إىل اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل : )تلك ذخرية اد َخْرتُ َها ألمة حممد ، و لكن عليكما أن تشربا ماء احلياة ، فإن شربتما بقيتمفلما طال تضرع

د احلياة( رين إىل وقت دبييب حممد( . ففعال ذلك فعاشا ، فلما بعث اهلل حممداً أتيا إليه ، فعلمهما الرسول ، فقاال : )اآلن ت مت النعمة لنا ، فال
 . ا ه  . (. فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم : )ال تفعال ، يا خضر عليك أن تُعني أمِت يف املفاوز ، و يا إلياس عليك أن تعني أُمِت يف البحار

 . مؤلف . ا ه  .افهم فبلفظه 
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 ةاألبو ب د        شاه يه معنً فلي ف   إين وإن كنت ابن آدم صورةً  و

الكالم  و،  1داديثأتصريح بذلك يف عدة الالسبب يف وجودها كما وقع  أساسها و الكالنات كلها وهو أصل  بل نقول
 :خامت النبيني فوالد  هيف كون و.  للوالد (شرح عقود الفاحتة)يف  يف ذلك مبسوط  

ذ بشرع نبينا ئننه يكم ديأل، آخر الزمان يف ال ينافيه نزول عيسى  و، عدم نسخها إىل قيام الساعة  دوام شريعته و (منها)
 :بقوله  زاً لغيكون من أمته كما أشار بعضهم اىل ذلك مُ  و، 

من باتفاق مجيع اخللق أفضل  من 
 و من علي  و من عثمان و هو فىتً 

خري الصحاب أيب بكر  و من عمر  
 من أُمة املصطفى ال مختار من مضر

فاحلكم يف شرعنا ، لم س اهلل عليه و ىها ينتهي وقت شريعته بنزول عيسى صل ألن التقرير ب،  اً سخن ةعه اجلزيليس وض و
 .غريها ب فعمله يف ذلك بشريعتنا ال، ها  بعد نزوله عدم التقرير ب

 ، مْ هِ يِ غْ ب َ بِ  تاَلِ ثُ مً  ن الهم م ما نزل ب و ممطلعوهم على مساوي األُ أبل ، مته غريهم على مساوي أُ  عُ لِ ط  يَ  أن ال (منها و)
سرت  و، قبلهم  نْ مَ  لِ  سبحانه حماسنهم رَ هَ ظْ أَ بل ، عليهم  شهداء على الناس ال مشهوداً ، هم  ب ظَاً عَ ت   مُ  ال ُمت ِعظَةً  ةً م  أُ فكانت 

 . موسى أن يكون منهم ن  مَ  هم لديهم دىت تَ  ب هَ و  ن َ  و، مساويهم 
 ه .غريه بعد مْ هُ ال  وَ ت َ نه ال ي َ أ هِ مِ لْ عِ لِ ، نصح أ ردم وأ أن يكون اشفق عليهم و (منها و)

َذا اْلُقْرآُن أِلُنِذرَُكم بِ } آيَ َِت :ا يف مَ هِ اجِ رَ دِ نْ ال اً مجاعإلثقلني لعموم بعثته  : الثانية  هبلغ:  أي . {ِه َوَمن بَ َلغَ َوأُوِدَي ِإيَل  هَ 

 اإلمجاع يف كل   لَ قِ نُ  و ، ة أيضاً اختلفوا يف بعثته للماللك و . {َيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيرًانَ ز َل اْلُفْرقَاَن َعَلى  َعْبِدِه لِ } . القرآن

                                                             
 اهلل عليه و ىقبل األشياء نور نبيك حممد صل إن اهلل خلق: )ففيه  دديث جابر  ، منها داديث أكما وقع التصريح بذلك يف عدة ) ه :قول 1

 و ماء   ال س و ال ملك   و ال نار   و ال جنة   و ال قلم   و م يكن يف ذلك لوح   ل و، ديث شاء اهلل  ةفجعل ذلك النور يدور بالقدر ، سلم من نوره 
القلم  :فخلق من اجلزء األول  ، قسم ذلك النور أربعة أجزاء  ن يلق اخللق أراد اهلل أفلما  ، ال جن   و نس  إال  و ال قمر   و مس   ال ش و ال أرض  

من  و. ي الكرس: من الثاين  و. محلة العرش : فخلق من األول ، مث قسم الرابع أربعة أجزاء . العرش  : من الثالث و. اللوح : من الثاين  و. 
مث . النار  نة واجل: من الثالث  و. األرضني : من الثاين  و. السموات : فخلق من االول  ، مث قسم الرابع أربعة أجزاء  . باقي املاللكة : الثالث 

، سهم أُننور : لث من الثا و. هي املعرفة باهلل  و، هم  نور قلوب: من الثاين  و. بصار املؤمنني أنور : ول فخلق من األ، قسم الرابع أربعة أجزاء 
ما : )ما نصه  مري بالعالمة الشيخ حممد األ ئلس قد و. احلديث  ...(سلم اهلل عليه و ىصلرسول اهلل  حممد  ، ال اهلل إله إال : هو التوديد  و

ال  و ن هناك مشس  م يك ل و، ن اهلل تعاىل خلقه قبل األشياء أقلتم  و،  تهإذا قلتم جبسمي و ؟ . الأو  سم  جهل هو ، قولكم يف النور احملمدي 
النور : )ما نصه  فأجاب ب ( .هناك زَ ي   ال دَ  و، فيه  زُ ي   حَ تَ ي َ  ز  ي  فال بد له من دَ ،  ال مساء   و رض  ال أ و ال ملك   و ال جن   و إنس  ال  و قمر  

،  ال توقيف  ال ورد و ، إذ هعلم فيذ ال تُ ، إطلق عليه اجلسمية ال تُ  ناتجياد قبل مجيع املمكاإلالسالم السابق يف  فضل الصالة وأاحملمدي عليه 
ما أ و ، بذاته قالم   نعم هو جوهر  ، ول أول األ و، صل األصول أ و، هذا مادة املواد كلها  و، منها  بَ ك  َر ت َ  ن مواد  كان م اجلسم ما كيف و

سالل ما يتم البحث بقول ال إن و، فاندفع التوقف ، تسلسل أو دار  و ز  ي  حَ  دتاج لاال إ و، له  قَ ق  حَ  ال تَ  ، عند أهل السنةِ  موهوم   فهو فراغ   زُ ي   احلَ 
كما يف   .  ه ا. شكال إ مذهبهم ال ىفعل ، ماعةاجلهو خالف مذهب  و ، وجودياً  أمراً  زُ ي   حَ  لو كان ال (هناك زَ ي   ال دَ  و،  ز  ي  من دَ له بد  ال: )

 . مؤلف   .ه . اليش عفتاوى الشيخ حممد 
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الاللق   و،  ( املاللكىلإسلم  و رسال النيب صلى اهلل عليه إرالك يف تنوير األ)يف  خالصته مذكور   و ، النفي ثبات ومن اإل

من  ء  شي القطع يف ىوض يف هذه املسألة على وجه يتضمن دعو غريه الوقف عن اخل كما قال الكمال بن أيب شريف و
 ىنه صلم ميهقتل -مرونؤ يفعلون ما ي ال يعصون ما أمرهم و، مكرمني  اً عبادا إن كانو  و-فالدته على األوىل  و، اجلانبني 

أن يكونوا  و،  نه سيد العارفنيأل، العرفانية  اراألسر  هم من املعارف الربانية و مقامات سلم ما يناسب أدواهلم و اهلل عليه و
م يقف مع  ل ديث، ىل السماء تأديب املاللكة بآدابه إذكر القشريي أن احلكمة يف عروجه  و. بذلك  افو ر من أمته فيش

 ارزي بأنه مرسل  الب زاد و . {َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى  }: كما قال تعاىل   وىشيء من السلم يلتفت  ل و،  ال دال   و مقام  
 هُ مَ ل  كَ  و ،األشجار  تهدعو  تأجاب و، عليه األدجار  تْ مَ ل  قد سَ  و.  (منوذجاأل)يف  هُ رَ كَ ذَ  . اجلمادات إىل احليوانات و

: عن أيب هريرة  يؤيد العموم دديث مسلم و.  هل تْ نَ عَ ذْ أَ  و، اهلل فيها اإلدراك مبعرفته  بَ ك  َر ، غري ذلك  اجلمل و و ب  الض  
باحلديث الذي  ي  تفاقا فالعموم صوري   ه ،هم قوم فألن، نوح ألهل األرض بعد الطوفان  ثةما بعأ و ( .اخللق كافةىل إ تُ ثْ عِ بُ )

بار اعتب ةيه باألولوصفُ  و ( .إىل أهل األرض ول رسول  أنت )أ : نوحل اً هذا ما يف معن دديث الشفاعة خطاب و، وقع 
نه أ بنيه ىلإآدم  ةكذا يقال يف عموم رسال و ، نوح د  نه جَ أدريس على إآدم ف الرسلِ  ولأن أ د  رُ فال ي َ ،  1كفار    ىل قوم  إإرساله 

 .هم قومه  فقط ألن صوري   عموم  
اخلالف يف تفضيل  من هستثنو ا و. غريه  دكاه الفخر واً . عامجإالرسل واملاللكة  فضل العاملني من األنبياء وأنه أ : الثالثة

الكالم  و تاكون الشفاع،  مما يدل على مزيد فضله  ى( :لوسطاشرح )قال السنوسي يف . العكس  الرسل على املاللكة و
اتفقوا على  . {َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجات  }: يف التنزيل  و. أطال يف ذلك  و. اهلل  وىله يف املوقف األعظم دون مجيع ماس

نه ق للفهم غريه أله على أنه ال يسبتلدالل عظيم   مه تفخيم  هاإي  يف و. سلم  اهلل عليه و ىحممد صل ( :بعضهم  )أن املراد ب
 : يةيف هذه اآل تهيقول من قصيد إذيردم اهلل الوالد  و ، سْ بَ تَ لْ الذي ال ي ُ  مُ لَ العَ 

يا أفضل الرسل يا أَجل ُهم َشَرَفاً       
قد َفض َل اهلل بعض املرسلني على      

    و قد َكن  عنَك إفخامًا بِبَ ْعِضِهِم 
إذ ل م َيِصْل ِسر  ُكْنِهَك املصون و ل م 
قد استعار لِ َما قد نِْلَت من رَُتِب 

ُمَلم َحًا به لألسرار إذ َظَهَرْت    

يا دالزًا رُتَ َبًا ما نالَ َها َأَدُد           
بعض  كما َنص  ذاك الوادد األدد 
و مثل ذلك يف التفخيم ال يرد 

يَ ْقُدْرَك َقْدَرَك إال املفرد الصمد     
الرفع للدرجات أي  ها الصمد           

به وجوه من التفضيل تُ ْعتَ َقُد       

                                                             
ما كنا  و ه :ن معناأل . {وما كنا معذبني دىت نبعث رسوال} :كما يشهد لذلك قوله تعاىل   ( :..إخلكفار  ىل قوم  إعتبار إرساله اب) ه :قول 1

ار نيف  دخل شقي و هبعم يت من ل تبعه سعد وافإن تبعهم سعد فمن ، ىل توديدنا إيهديهم  على كفرهم دىت نبعث إليهم رسوالً  ةً مأُ معذبني 
 . فمؤل . ا ه  .جهنم 
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موسطًا لك ديث كنت واسطًة       

 اً       و ُكْنَت ُدر اً ألصداف الورى َوَسطَ 
  ع و َكْي يُِق               ر  بذاك كل مستم                 

      للكل لوالك ما عدوا و ال وجدوا
 رد         د منف          ة  يف العق          و أنت واسط

 و ال طريق إىل إنك                  ارهم وج            دوا

إِن ُه }:  قوله تعاىل السالم يف الصالة و اعليهم تفضيل جربيل على حممد  ه( من كشاف) به يف ذ  لزخمشري فيما شَ لال دليل  و

النيب صلى اهلل  قتصر على نفي اجلنون عنا فضالل جربيل و د  ديث عُ ، من سورة التكوير  . يةاآل {..َكِرمي  َلَقْوُل َرُسول   

َا يُ َعل ُمهُ َبَشر  }: ذ املقصود منه نفي قوهلم ، إستدالل ضعيف انه أل: قال البيضاوي . سلم  عليه و أَفْ تَ َرى  َعَلى }،  {ِإمن 

: خصوص احلال على دد  هااقتض ء  نه شيأ هُ لُ ص  حَ مُ فَ    .ه. ا  املوازنة بينهما هما وفضلال تعداد .  {الل ِه َكِذبًا أَم ِبِه ِجن ة  

َذا ِإال  َمَلك  َكِرمي  } ، {َمَلك   ِإين   َلُكمْ  أَقُولُ  َواَل  } َذا َبَشرًا ِإْن هَ  مث إنك :  (الكشاف يدواش)قال الطييب يف  و.  {َما هَ 
 عليه الصالة و تعظيم الرسولل ماجاً إدوقفت على أن يف إجراء تلك الصفات على جربيل يف هذا املقام  ،النظر  تَ نْ عَ مْ أَ إن 

 إىل و . خل..إاملطاع األمني بعلو املكانة عند اهلل أن جعل السفري بينهما مثل هذا املقر  بة وتنه بلغ من املر أ و، السالم 
اآليات يف جانب  فيها ملا أخطأ فيه الزخمشري من ضَ ر  عَ الِت ت َ  ته(مهزي) شار الوالد محدون قدس اهلل سره يفأهذين اجلوابني 

 : سلم فقال اهلل عليه و ىالنيب صل
أفضل اخللق من قريب  و ناء 

   لك جربيل خادم و رسول  
ما جلربيل و هو من نوره كا     

 به ذار يطل            و الذي يف التكوي

ء      افاجلميع أرض  و أنت س م           
 و َرَقْت حتت ذيلك اخلدماء  

 ن بتفضيله عليه رضاء         
          اء           ا عليه ابتن         ك املقام فم     

 راء   ل فمقتضى الظاه              ر اإلط        دح جربي      كان أص              ل الكالم يف م
         اء   للنيب َدر ْت به األذكي                            ج مدح   ا          و بذاك املديح إدم       

  ع( :اطسالكوكب ال) هسلم يف الفضل فقال السيوطي يف نظم ما من يليه صلى اهلل عليه وأ و
يليه إبراهيم ث م موسى            

 1و هم أولو العزم فمرسل األنام
و نوح و الروح الكرمي عيسى  

 رام      اء فال ماللك الك            فاألنبي  

                                                             
 نبطستاقد  و ( :هاجمغين احملتاج على املن)قال اخلطيب الشربيين يف  عشر .مخسة  و مالةثلثويل العزم أُ  مخسة  مع هم  ( :نامفمرسل األ) ه :قول 1
: الكبري  لِ م  ها حساب اجلُ  عدت و : )م ي م( تمنها قل إذا بسطت كالً ،  ت  اميم ثالثفيه : فقال ، عددهم هذا  (حممد)العلماء من  ضبع

اجلملة . ف بعشرة:  ء (دا) و. ثالثني  خبمسة و:  (ال  : )دقلت  (دال)ال و ء(احلا) طتإذا بس و. سبعون  لتان وام: فيحصل عنها  تسعون .
  ه ا. ما  بتصرف   هكالم    .هعشر . ا مخسة  و ثلثمالة  نه أسل كما قيل عدد الر   نَ م  ضَ تَ  (حممد) وه وادد  اهلل عليه وسلم  ىامسه صل. فكر ما ذُ 

 . مؤلف. 
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كم اهلل تعاىل ال من ها ح نأديث قال  ( ،الرسالل الكربى)بن عباد يف اما ذكره  ةتستحضر يف معن األفضلي نأينبغي  و

إن كان   و ض  على بع هيدبعض عب لَ ض  فَ للسيد أن ي ُ  و، مفضول  ل ايف تْ دَ قِ فُ  يف الفاضل و تْ دَ جِ لذلك وُ  ة  بَ جِ وْ مُ  ة  ل  أجل عِ 
عن  ه  ز  ن َ  مُ اهلل تعاىل و، ذلك مما جيب له حق سيادته  و، يف نفسه من غري أن يمله على ذلك شيء  منهم كامالً  كل  

ُ مُ  ال و، األدب  ءال يسلم من الوقوع يف سو  ف  س  عَ ا ت َ ذه غري و، األغراض    هن األنبياء دالم ن فالناً ألمة قول األ محل تَ َعني 
دكمة اهلل  تهقتضا ام بيان شتان مابني احلالتني على قصد جمرد التنبيه و و، سلم كذا  نبينا صلى اهلل عليه و دال و، كذا 

، لفضالل ل اً عنصر  يكونلسلم  سرها لنبينا حممد صلى اهلل عليه وأب اتالكرام من مجع اخلصالص كلها و ارهختيا و، تعاىل 
 :كما قال البوصريي   لكل كامل   ادًّ مَ  و

 ءا                فهو البحر و األنام أض  يف الفضل خلقا 1ِقْس بالنيب  ال تَ 
 ض     الء               ل النيب استع              اره الف            كل فض   ل  يف الع       املني فمن فض        

َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم } :التفسري لقوله تعاىل  و ، مه اجلامع سإلالشرح كذلك   و ، قال أصالً ثستا ال دينذ فال درج يف ذلك و و

ولئك بأُ  َظن  ف يُ فكي، فقط  ل  قَ ث ْ تَ سْ إال أنه مُ  ، خشى أن يكون كفراً  املفضل عليه يُ  ط  ذلك ألن قصد دَ  و.  {َدَرَجات  
داشية )من  لخصاً م   .ه ا  .نْ كَ مْ أَ ما  فيها فَ ط  لَ ت َ ي أن ي ُ غبني و، هاهنا يف العبارة  ظَ ف  حَ تَ نعم جيب أن ي ُ  ؟ هْ دُ صْ قَ  ةِ م  لِ األَ 

منها  . به األمة احملمدية من بني غريهم فأمور   تْ ص  تُ خْ ا اأما م و. مع زيادة  (بن عاشرانظم ة ابن محدون على صغري ميار 
َر أُم ة  ُأْخرَِجْت لِلن اسِ } : منها قوله تعاىل و، احلج على الكيفية املعهودة كما تقدم  ِلَك }: قوله تعاىل  و . {ُكنُتْم َخي ْ وََكذَ 

منها  و . {ل َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اِس َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا..} -أي : خياراً – { ..َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا
مِت ليلة القدر ألُ  بَ هَ عاىل وَ ن اهلل ت: )إسيوطي لل (اجلامع الصغري )كما يف  (مسند الفردوس)دديث أنس برواية الديلمي يف 

                                                             
شبه بالنيب يف الفضل ال ت : يأ ه .على مثال هإذا قدرت ه(الشيء بغري  : )قستقال يُ : قال سيدي حممد بنيس  ( :..إخلال تقس بالنيب) ه :قول 1

. اخللق  : األنام أي و. وصاف الكمال أمن  يقاربه يف وصف   ه أويساوي ال تعتقد أن خملوقاً  . أي : ك  لَ مَ  أو من نيب   خلقاً  َيهُ طِ عْ اجلامع الذي أُ 
 دَ جِ ل فضل وُ ك كيف ال يكون كذلك و و، الغدير  شتان مابني البحر و و. هو الغدير  و ه ،افتاملد مجع أضاء ك بالكسر وضاء ابالنسبة إليه 

ملاللكة املقربني يف ا املرسلني و كرم على ربه من سالر األنبياء وفهو كالن من فضل ذلك النيب األ. اجلن  املاللكة و و سن: اإل يف العاملني أي
املستمد  و، ة هو املتلقى عن احلضرة اإلهلي ، إذد هلم منه املأل، من فضله  هكتسبو ا  . أي : الفضالء)من فضله( الفضل استعاره  دال كون ذلك

يات  آف ،على يديه  و،  ههو من بعض مدد ال وإ ء  فال يصل منها لكامل شي ة ،منها إال بواسط مدفإنه ال يست، منها بال واسطة دون غريه 
،   سن كل دسن  د و،  سلم نطق كل ناطق   اهلل عليه و ىصل هفبنور ، كالكواكب  هم و، الشمس كنه  أل ه ،من نور  ا هي مقتبسة  م إن ل نيب  ك
، فادا أ و افقد أجاد، املواهب  انظر ابن دجر و و. إىل غري ذلك من أنواع الفضالل  م   علم كل عال و،  أكرم كل كرمي   و ، عقل كل عاقل   و
 :ظم تذكر قول النا و

و كل آي  أتى الرسل الكرام ب ها       
 فإنه ش مس فض    ل  ه     م كواكبه    ا

     من نوره ب همِ  تْ لَ صَ فإن ما ات   
 مِ يُْظِهْرَن أنواره         ا للناس يف الظ ل   َ 

 . مؤلف  . ه ا. بلفظه   . ه ا. 
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مم لهم من األُ كان قب  نْ ا مَ هَ طِ عْ م ي ُ  ل و، ها  ب مْ هُ ص  خَ :  ي: أ (كبريه)قال املناوي يف  ( .كان قبلهم  نْ ا مَ هَ طِ عْ م ي ُ  ل و، 

 ياالعطا املواهب وكثرة  و، ا هَ مِ ِعظَ  ىلإ ب  هُ  و : بقوله 1أشار و ،ها من خصوصياتنا  ن  أيف  فهذا كما ترى صريح  ، السابقة 
( . تربتها طهوراً  و األرض مسجداً  : )ُجِعَلْت يلَ سلم  ومنها قوله صلى اهلل عليه و .اه . ها ب َت  مْ  ن يُ أ ها خليقة   نأ و ، فيها

 :بعضهم قول طفألما  وته( : داشي)قال ابن محدون يف 
سألت األرض ل َِم ُجِعَلْت ُمَصل ى 

                                اطقة  ألينفق               الت غري ن 
و لِ َم كانت لنا طُهرًا و طيبًا  

 دويُت حممد الط هر احلبيب                                ا
 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و.  (يةلدناملواهب ال) مما هو موضح يف السري و 2منها غري ذلك و   .ه ا. 

                                                             
عظم ليلة :  يأ( : ..إخلمهاعظ )وهب إىلقوله  واملذكور . احلديث  ( : أيبقوله) . وسلم  النيب صلى اهلل عليه و ( : أي :أشار و) ه :قول 1

فقال :   قتصر عليه خما ا مشهورها ثالثه أقوال   القدرتعيني ليلة يف عن التوضيح  شربن عااعلى  ة يف شردهذكر ميار  محدون :قال ابن  .القدر 
  عام ليلة إددى وفتكون يفلياليه دالرة يف مجيع أن ها  :ها بالعام  كون  معن انتقلت وا وخالف برمضان بالعام أو  القدر .ليلة : أي يف كون ها 

 و، نتقل ت هذا القول الثاين ال تكون إال يف رمضان فقط وعلى  و، و يف عام  آخر ليلة إددى و عشرين من رمضان ،  جب  مثالً عشرين من ر 
 :عضهم بقولهشارة هلا بأ ةدعوذكر لذلك قا،  دفراالال ليلة مجعة باإوال تكون ، من رمضان  ها ال تكون إال يف النصف األخري قال ابن العريب أن

      قاعدة تنسب إلبن العريب
            فإهنا حمصورة يف رمضان

          أهنا تكون يف األفراد و
            فإهنا تأيت إذا هل اهلالل

و إن يكن هل باإلثنني ففي       
الثالثا يبدوا              و إن بليلة 

و إن يكن باألربعاء قد ظهر       
و إن يكن ريء اهلالل باخلميس 

و إن يكن أهالله باجلمعة         
 و إن يكن بالسبت فاعلم أن ه      ا

ي            بخت يف ليلة القدر وأين ت 
 يف نصفه الثاين على مر الزمان
      ليلة مجعة على التمادي

بع العشرين قال        بأددى لسا
ليلة تسع عشرة ب ها تفي  
فخامس العشرين ليست تعدو 

فإن ها تأيت بسابع عشر         
ففي الثالثة و عشرين التمس    
يف تاسع العشرين و هي مجعة    

 ا         دي و العشرين فارقبنهيف احلا
ى عمل الناس يف عليه جر  و، من رمضان  سبع و عشرينها ليلة  املعتمد منها أن إىل مخسة و أربعني ،احلافظ ابن دجر األقوال فيها  ىه نأقد  و

يلة ل: )من عدد دروف  و ، {يَ هِ }: كان ابن عباس يستنبط ذلك من عدد كلمات سورة القدر إىل قوله  و، ها  مغارب رض ومشارق األ
يده ؤ ي و ة .يف تسع ثالثةمن ضرب  سبعة و عشرونفهي ،  أدرف تسعةيف كل كلمة منها  و، ورة سمرات يف ال ثالثقد ذكرت  و ( .القدر

اهلل  و: ) يَب  أُ قال ف سنة أصاب ليلة القدر( .من قام ليلة ال: )ن عبداهلل بن مسعود يقول أقد قيل له  و، بن كعب يف صحيح مسلم  يَب  أُ دديث 
 ةهي ليل، لم بقيامها س هي الليلة الِت أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و ،هي  ة  ليل ي  أَ علم اهلل إين أل و، ها لفي رمضان  نإال هو إله إالذي ال 
بن انظم  ةيار داشيته على صغري م يف هكالم    .ه . اها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء ال شعاع هلا  تأمار  و، عشرين  و سبع  صبيحة 

 . لفمؤ    .ه ا. عاشر 

لياس إ لخضر ولالعاملي من أن اهلل تعاىل قال  ةاملأخوذ مما تقدم عن خمال، ا بسورة الفاحتة اختصاص اهلل هلك : قلت ( :غري ذلك: )قوله  2
َيا }: ه تعاىل امسه بقول رَ كِ كلما ذُ   هالسالم علي و ةامهم بالصالز كإل، و  فال تغفل  ..إخل(حممد   ةها ألم تر دخا ة  خري ذ هإن هذ: )السالم  اعليهم
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 (املهم الرابع)

وداع يوم سلم وقف بعرفه يف دجة ال اهلل عليه و ىنه صلأأن قول العلماء :  تهما خالص (ابن دجر الكربى وىافت)يف 
ول ضت من ربيع األم لثنِت عشرةسلم تويف ليلة االثنني  اهلل عليه و ىنه صلأن كان ال يتصور مع قوهلم أيضا إ و، اجلمعة 

و نقص أها نقص ضَ رِ فكيف إذا فُ  ( ،األدد)ربيع  عشران ثاين احملرم وصفر ك احلجة و لكما  ضنه لو فر أل،  مستحيل  
وم اجلمعة ي رأوهأهل املدينة  و، هالل احلجة يوم اخلميس  رأوان أهل مكة أ ضَ رَ فْ ن ي ُ أذلك ب رُ و  صَ أنه ميكن تَ  إال؟ أددها 

تويف ليلة : )م قوهل و، مكة  باعتبار دساب أهل (وقف يوم اجلمعة: )فقوهلم ، ربيع  صفر و اتفقا يف هالل احملرم و و، 
  الشافعي وهو مبين على مذهيب و: قلت    .ه ا.  ملدينةا دساب أهلباعتباره  (ت من ربيع األولضمثنِت عشرة ثنني لاإل

ار اختالفها ال على مذهب مالك من اعتبإ لو يسرياً  و أيب دنيفة رضي اهلل تعاىل عنهما من اعتبار اختالف املطالع مطلقاً 
هلالل يف الدنيا ا: )لقوله  بل من عدم اعتبار اختالفها مطلقاً نال على مذهب أمحد بن د و ، ن كان يسرياً إ ال كثرياً   إذا كان

 ليلة على ثبوت رؤيتهما يف . أي : (خل..إربيع صفر و اتفقا يف هالل احملرم و و: )قول ابن دجر . و فهم وادد( . فا
فتكون  امن ربيع  يكون اخلميس الذي بعده ث، فول ربيع أيف ليلة اخلميس  و صفر ،ول يف ليلة الثالثاء أ و، األدد أول احملرم 

برؤية  كامالً  و، كة أهل م ةبرؤي اً ذو احلجة يكون ناقص و، صفر كاملني  يكون احملرم و وِت عشرة ربيع  ، ليلة االثنني ثاني
 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و. فهم فاأهل املدينة 

                                                             
 ةجابإلزامهم بإك و . (م يصل علي ل البخيل من ذكرت عنده و: )سلم  قوله صلى اهلل عليه و و . {وا َعَلْيِه َوَسل ُموا َتْسِليًماأَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا َصل  

يوسف فيه الشيخ  أَْلَغزَ  ، وون تثابهم بل  صالته طل ببال ت  العباس املرسي وأليبكما وقع   ، كان أو ميتاً   دياً ، هم  ا يف صالتو لو كان و ه دعال
 : الصفِت

يا فقيهاً شخص  تكلم عمدًا 
 م        ذا فقلت  د ه          عبو لص   الة  

يف صالة  و مل يكن إصالدا  
 ا       تلك صحت وداز هذا فالد

 :الشيخ دسن حممد املشاط بقوله  هجابأ و
 فأجاب الندا و داز الفالدا  ا     شخص دعاه خري الربايهو  

ريرة رضي اهلل تعاىل عن أيب ه هددثنا العالء ابن عبد الرمحن عن أبي: مام أمحد قال من أن اإل يف تفسريه ره احلافظ ابن كثريشهد هلذا ما ذكي و
 مثُأيَب  فخفف : مث قال  ، هم جيب فت مث لتلفا ( .يبأُ يا : )هو يصلي فقال  كعب وُأيَب  ابن  سلم على  عنه خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه و

 إذ دعوتك ما مانعك  أي : إيل  ،  عليك السالم و: )فقال . السالم عليك يا رسول اهلل : فقال ، سلم  اهلل عليه و ىىل رسول اهلل صلإ انصرف
َدَعاُكْم ِلَما ُسوِل ِإَذا اْسَتِجيُبوا لِل ِه َوِللر  }أن جتيبين فقال : أي رسول اهلل ، إين كنت يف الصالة . قال : ألست جتد فيما أودى اهلل إيل  : 

زبور و ال يف ل؟( . قال . بلى يا رسول اهلل ، ال أعود . قال : )َأحتُِب  أن أَُعل َمَك سورًة مل تنزل ال يف التوراة و ال يف اإلجنيل و ال يف ا {ُيِْييُكمْ 
سول هذا الباب دىت تعلمها . قال : فأخذ ر الفرقان مثلها ؟( . قلت : نعم أي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ، إين ألرجو أن ال أخرج من 

اهلل ، ما  لاهلل صلى اهلل عليه و سلم بيدي ُيَد ُثيِن ، و أنا أتباطأ خمافة أن يبلغ قبل أن يقضي احلديث ، فلما دنونا من الباب قلت : أي رسو 
وراة و ال . قال : )و الذي نفسي بيده ، ما أنزل اهلل يف الت السورة الِت وعدتين ؟ . قال : )ما تقرأ يف الصالة ؟( . قال : فقرأت عليه أُم القرآن

 يف اإلجنيل  وال يف الزبور و ال يف القرآن مثلها ، إهنا السبع املثاين . ا ه  . املراد نقله منه . ا ه  . مؤلف .
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 (املهم اخلامس)
 :أقسام  ثةثالعدم قبوهلا اىل  باعتبار قبول النيابة عنه فيه و فِ ل  كَ مُ  ينقسم الفعل الذي طلبه الشارع من ال

فيه  عنتفتم،  رةشباملبا إال تهصلحمحيث ال حتصل ، فيها خلصوص الفاعل  نظور  م على مصلحة   ما كان مشتمالً  (األول)
صلحة فإن م، وحنو ذلك  ةزوجال وطء و، الصيام  و، الصالة  و، يف اإلسالم الدخول  و، ليمني اذلك ك و ، النيابة قطعاً 

 قيستح و دد  أليس يف السنة أن يلف : لذا يقال  و، ذلك ال يصل حلف غريه  و، داللة على صدق املدعي الاليمني 
 و. فاعل ال ةمن جه لك إالال يصل ذ و، تعظيمه وإظهار العبودية  جالل اهلل وإمصلحة الدخول يف اإلسالم  و. غريه 

 .ذلك ال يصل بفعل الغري  و، نسب إليه يُ  حتصيل ولد   عفاف واإل طءمصلحة الو  و. الصيام  كذا الصالة و
لى حيث ال يتوقف دصول مصلحته ع، فيها لذات الفعل من ديث هو نظور  على مصلحة م ما كان مشتمالً  (الثاين)

حنو  تفريق الزكاة و و، الديون  اءقض و،  باتصو غامل ع ولالودا ي ور العوا د  رَ كَ ذلك   و ، فتصح فيه النيابة قطعاً ، املباشرة 
 .م يشعر اء وإن لكانت عليه بالوف  نفلذلك يربأ م، هذه األشياء إيصال احلقوق ألهلها بنفسه أو بغريه  ةفإن مصلح. ذلك 

ختالف اينهما دىت وقع ب اً دَ د  رَ ت َ هة الفاعل حيث يكون مُ جل الفعل و هةفيها جل ور  ظمن على مصلحة   ما كان مشتمالً  (الثالث)
هذيبها  ت على فعله الذي مصلحته تأديب النفس و نفاق مال  إفإنه عبادة معها ، ذلك كاحلج  و، يهما أب العلماء يف إحلاقه

حيث  ن كل قادر  م مطلوب   أمر  أنه  امن وافقه رأو  فمالك و. ليه إنقياد اإل إظهار و، البقاع  تلك تعظيم شعالر اهلل يف و، 
 بدليل أن املكي    ذايت  ال عارض   مر  أإنفاق املال فيه ، و أن  هتفوت املصلحة الِت طلبها الشارع منه إذا فعله إنسان بالنيابة عن

ىل أنه ال يسقط إ والذا ذهبف ، ول ألن هذه املصال ال حتصل بنيابة الغري عن املكلف بفعلهبالقسم األ هحلقو فأ ، مال   الب يج
املصلحة  نأ أوالمة ر من األ غريه الشافعي و و. على الدعاء  ثالبع نفقة والجر أما له  إن و ، فرض احلج عن من دج عنه

 هعن جوجن احملأداصل مذهب مالك يف ذلك  هذا و، القسم الثاين ب أحلقوهف ، املالية الِت ال ينفك عنها غالباً  ةالقرب هفي
الصحيح ف ، ال الصحة أو و  جُ رْ املريض إما أن يكون مَ  و ، أو مريضاً  ن يكون صحيحاً أما إ احلي   و،  و ميتاً أ ما أن يكون دياً إ

 و، فوات ال فخي خلو ابالرت لو على القول  و ضدجة الفر  هيف أن يج عن أدداً  يبن يستنأف املستطيع يرم عليه املكل  
تكون اإلجارة  و، ال  مأ جرة  أُ كانت ب  سواءً ، منهما غريه يف فرض احلج  كل    ةناباست ح  صِ فال تَ ، الصحة  و  جُ رْ ه من كان مَ ثلم

 ابن أفاده . ا ه  .حلج ه يف فرض اتصحيح ال جتوز استنابال أنرباب املذهب : أقال سند  ة .جر األُ  د  رَ ت ُ  و خُ سِ ن ْفَ ت َ ف َ  ةً فاسد
تصح مع الكراهة  و . (زرقاين املختصر)كما يف   ض .الفر  رِ ج  ؤَ مُ  الال يسقط عن  و، ا هَ مَ م   ن تَ إاملثل  ةجر أُ جري لأل و. عرفة 

كذا تصح  و، ف للخال ال مراعاةً  مأة ُأجر كانت ب  سواءً ، الفور بلو على القول  التطوع أو العمرة و جالغري يف د ااستنابتهم
عليه  ةنه ال فريضأل، يف دج الفرض  ل وب، العمرة  الصحة يف دج التطوع و و  جُ رْ غري مَ  املريض مرضاً  ةمع الكراهة استناب

عتمده الذي ا و. الشيخ خليل  هعتمدا اهذا م. بل هو خماطب به عند االستطاعة ،  م يسقط عنه أصالً  إن ل ذ وئدين
 و ، ليف النفو أكانت النيابة يف الفرض   ، مريضاً أم كان  صحيحاً  ، مطلقاً  نيابة عن احلي  الالشيخ مصطفى الرماصي منع 

 فحسنة   ة  جر أُ  ن كانت بغريإالنيابة يف احلج أن من  (شرح العمدة)ما يف  و ، اإلجارة فيها فاسدة   و،  ة  أجر ب أو مرة تطوعاً الع
قد قال اهلل  و، أي الدنيا بعمل اآلخرة  لِ كْ أَ ن نه مِ فاملنصوص عن مالك الكراهة أل جرة  أُ إن كانت ب و،  معروف   نه فعلُ أل
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فال ، ن احلي ل النيابة فيه عن امليت ال عمحالظاهر . ف َك(نِ يْ دِ ل بِ أكُ ال ت و كَ نِ يْ مِ  يَ  َكد    نمِ  لْ كُ ) : موسى عليه السالم ل

 م يعارضها وصية  ل  ما ثِ لُ من الث    هوصيت ذُ ف  ن َ ت ُ  و ه ،موت عنه بعد ج  حَ  ن يوصي بأن يُ أ كره للمكلفيُ  و، يالف ما قبله 
كان املوصي   سواءً  ،وصية املال على الوصية باحلج  مُ د  قَ ت ُ ف َ  ،ا أددمه م يسع الثلث إال ل و مال   ب ة  ي  صِ وَ كَ  ة ،خرى غري مكروهأُ 

جيوز : )قوهلم  و، ريه غ خلالف الشافعي و مراعاة   هيز النيابة فيجيُ  ال وصية به مع كونهال فذما أن إن اً ألنه مالك ، ال أم رةً صرو 
مالك  قولي من جلباا مبتدأوأخذ االوصية به ويصرف القدر املوصى به يف اهلدايال تنفذ : بل قال ابن كنانة  ( .لنيابة فيها

من دج عيعظم  ضالفر  وطبسق نه قوالً أ ة  ي  ر  ن فيه عقد دُ ال مَ  و صيب   هنه ال يج عنأأوصى أن يج عنه بعد موته  نفيم
فيه احلطاب  خربنظر   .ه ا. ترب صفة املباشر عافلوال أنه القالل بأن احلج على وجه النيابة عن املوصي ملا : عنه ديث قال 

هب ما ما يتعلق باألجري فمشهور املذأ و، هذا ما يتعلق باملستأجر    .ه ا. ذلك مراعاة للخالف  أىجبواز أن يكون مالك ر 
: قال مالك :  هبمن رواية ابن و  (املوازية)ففي ، و غريه أ اً جر نفسه يف احلج كان مستطيعيؤا أن هغري  صرورة ولأنه يكره ل

هذه دار  و ، ةجر أُ ب هجل عن غري  و هلل عز من أن يعمل عمالً  يل  إ ب  دَ محل اللنب أَ و اجر نفسه يف سوق اإلبل يؤ ألن 
فيه  نَ ذِ  أَ ال و، ال أمر بذلك  و،  دد  أسلم دج عن  اهلل عليه و ىها منذ زمن رسول اهلل صل ب دداً أن أ ام يبلغن ل، اهلجرة 

 كما يكرهل املشهور جواز ذلك . قال ب هرام : و كأنه رأى ذلك من باب التعاون على الطاعة . ا ه  . و  مقاب و   .ه ا. 
على املشهور  و ولد  أ د  ولو كان الغري كوال هقبل أن يج عن نفس هأن يج عن غري  ذلك على املشهور يكره له أيضاً  جريلأل
 جي و، ذ ذلك أنف همن أوصى أن يج عن و:  ة(املدون)قال يف . سه ولده قبل نفأو  هقيل ال يكره له أن يج عن والد و، 

ورة ال بأس أن يستاجروا له صر  و أشهب :قال . عنه أ جز أ جمن مل يا فإن جهلوا فاستأجرو  ، قد دج أدب إيل   نم عنه
القاضي عبد  قال ؤه .ز جي أساؤا و هه عنو جر آ فإن، ما من جيد السبيل فال ينبغي أن يعاون على ذلك ، أم جيد السبيل ل 

دج عن نفسك ) :سلم للذي مسعه يرم عن غريه  لقوله صلى اهلل عليه و هنفس قبل هه أن يج عن غري ر ما ك إن و: الوهاب 
لكراهة مث ا : وريهقال الشيخ علي األج. سم رجل : إ ءسكون البا بضم الشني و (مةربْ شُ ) و   .ه ا ة .مث دج عن شربم

جري ان يرم ال نزاع يف أنه يتعني على األ و   .ه . ااحلرمة  غيبيوإال ف واتم يف الف ل اخي احلج وواضحة على القول برت 
َ من املوضع الذي  ْ عَ ي ُ م  ل طلق املوصي وأفإن  ه ،املوصي اإلدرام من َعني  ن يرم من ميقات بلد أجري تعني على األ اً موضع ني 

،   مدنياً جرياأل و كما لو كان املوصي مصرياً   ، أخرى هلم ميقات آخر من بلد  أو جري من بلد امليت كان األ  سواءً ، امليت 
لقول  ى املعتمد خالفاً عل ملدينة مثالً كابغريها  أو جارة ببلد امليت األ  كانت الوصية أو  اغريهأو ب هظاهره مات املوصي ببلد و
.  (الطراز)اللخمي وصادب  هاستحسن و. ريها و غأكانت بلد امليت   دإمنا يعترب عند اإلطالق ميقات بلد العق: شهب أ

 داصل مذهب و . دذف   ما و مع زيادة   ملخصاً  (شيخنا على منسك الوالد ةداشي)كما يف .و هو أقوى : قال احلطاب 
 ل منها موضح  فضألهو ا ما كما أن بيان أقسام اإلجارة و  ، دواشيه و (إيضاح النووي)علم من الشافعي ىف النيابة واألجري يُ 
يصح ألنه  الة ستئجار للزيار ن اإلأصحابنا أذكر ( : اجلوهر املنظم) قال ابن دجر يف و.  م  ثَ يف مناسك املذهبني فلينظر 

 1يابة خبالفهمانه ال يقبل النيف ألر على نفس الوقوف عند القرب الش اجلعالة اوكذ، بشرع  ر  د  قَ ال مُ  و بوط  ضعمل غري م

                                                             
 . ا ه  . مؤلف . ةعالاجل االستئجار و : أي:  (خبالفهما) ه :قول 1
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هو  و ثالث   سم  قي قب و : بكيس  قال ال ه .واعأنتسامح يف ينه أل : لجهل به أيلال أثر  و، ة عنده لقبول النياب ءالدعا

عل عليه كما كان عمر بن عبد العزيز يف لةعااجل شك يف جواز اإلجارة و ال و، سلم  اهلل عليه و ىسالم له صلالإبالغ 
و غري األصبحي ه و، األصبحي حممد بن أيب بكر  بهأفىت  و وادد ،غري  حهصح لزيارة ولقيل جيوز االستئجار  و، ذلك 

 يدإال فمجرد الوقوف ال يف و، محل ذلك على إبالغ السالم  نقله السبكي و هو مذهب املالكية كما و (العني)صادب 
 . (منسك الوالد)يف  اأفاده شيخن   .ه ا . مستأجر غرضاً ال 

 (املهم السادس)
، كانه الصبح يف املسجد احلرام أن ميكث م ىذا صلإلشخص لأن األفضل  تهالصما خ (الكربى يهفتاو )قال ابن دجر يف 

تغال شن أن األفضل له اإلمأفىت به بعضهم  مبتدأما و،  كما يف غريه من املساجد1يشتغل بالذكر إىل أن تطلع الشمس  و
ضل من سالر فأالطواف  قهاء أنألن قضية كالم الف، الِت هو فيها  ةإىل عبادة أفضل من العباد نه انتقال  بالطواف أل

ال  و، ها  ن الذي يستدل به على متايز العبادات بعضها عن بعض إمنا هو مبا ورد يف ثوابأب خربالعبادات غري الصالة فمردود
له : )لم س ن قوله صلى اهلل عليه وأبل لك أن تقول ،  د مثله يف الطوافر م ي ورد يف هذه اجللسة من الثواب ل شك أن ما

 احلجة و تذا ساو إها  ألن، ها على خصوص الطواف تعلى أفضلي فيه دليل   تامتني تامتني( . دجة وعمره تامتني ثواب
ما كان  إن و، للمتأمل  هذا ظاهر   و، فضل منه أها  نأ و، ها عليه  لزم زيادت -ماالطواف بعض أجزاله و-ني التامتالعمرة 

وج من خالف من للخر  (أوالً )ا مع اجلماعة هفأقيمت صالة اجلماعة ليصلي داً ا منفر هَ ال  من صَ ل  هاألفضل قطع الصالة بشرط
مكان فعله إلالطواف هنا ال يفوت  و، لفوات اجلماعة من أصلها  (ثانياً ) و، ليس هذا مما حنن فيه  و، ستمرار فيها م اإلدر  

قضية كالم  هال ينايف ما ذكرت و ، حذ فيه خبالفه بعد صالة الصبئنه ال خالف دينأل بل هو أوىل ،بعد طلوع الشمس 
هم لىل تفضيإ ىتر  ال، أال باعتبار األفراد ، تفضيل من ديث اجلنس  الألن كالمهم يف، تسليمه  ضعلى فر  . ..إخلالفقهاء

 نا أن الطوافكذا هنا سلم، فن صالة ركعتني أفضل من صوم يوم أفال يقال . مراد اجلنس  ال: مث قالوا ؟ الصالة على الصوم 
قة ألن يف هذه اجللسة من املش، هذه األفراد  صلكن ذلك من ديث اجلنس ال خلصو  ، فضل مما يقال يف هذه اجللسةأ

ة طواف أفضل من العمر الأن  مبتدأمُ عْ زَ  و، كما هو مشاهد  ال يوجد يف الطواف غالباً  ما ادبسها عليه على النفس و
نقل بتكررها  بتدأمعدم و. غريه  بني الفرض و شتان ما و ؟ خبالفه رضاً هي ال تقع إال ف كيف و،بل ال وجه له ،  خربمردود  

                                                             
 و: قلت  إخل( :..إىل أن تطلع الشمس الذكرب لغشتي و ه ،الصبح يف املسجد احلرام أن ميكث مكان ىاذا صلشخص لأن األفضل ل: )قوله  1

تعاىل من سورة  كثري لقوله  ابن فسريتتغرب الشمس كما يشهد لذلك مايف  نأيشتغل بالذكر إىل  و،  همكث مكان العصر أن ي ىكذلك إذا صل
ددثنا حممد  : هسندي يف ملسايقال أبو داود الط ه :ما نص . يةاآل {...ِذيَن َيْدُعوَن َرب  ُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي  َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع ال  }: الكهف 

ىل طلوع الشمس إ ةيذكرون اهلل من الصالة الغدا جالس قوماً أُ  نأل: )سلم  اهلل عليه و ىقال رسول اهلل صل: بان عن أنس قال أبن اددثنا يزيد 
  ةمساعيل ديإمن ولد  ث مانيةً من أن أعتق  إيل   وب الشمس أدب  غر ىل إذكر اهلل من صالة العصر أن أل و، مما طلعت عليه الشمس  إيل   أدب  

 عيل .من ولد أمسا ةبعر أول قهنا من يه و ، ألفاً  ستة و تسعنينس فبلغت أحنن يف جملس  هم و فحسبنا ديات ( .ألفاً  إثنا عشرمنهم  وادد   كل  
جر يف جلسة ما دن بافيها مجيع ماقاله يأيت ذ كما ال يفى عليك ئدين و   .ه ا . ألفاً  إثنا عشرمنهم  وادددية كل  ةماني ال ثإ ما قال اهلل و

 . مؤلف  .ه ا. إىل طلوع الشمس فافهم  ةبعد الغدا
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ذكر الشتغال بأن اإل من (اجملموع)عن  مبتدأما نقل و. يف حمله  خرباحملب الطربي به ليس مبتدألستدالاف. قواعدنا  خربال يناسب

يكون  خمصوص   ألن كل ذكر   ظاهر   لكن وجههُ ، ال  يضرين كونه كذلك أو خربم بعد الصبح أفضل من قراءة القرآن ل
ة بعد صالة ع الصالضنتقال من مو إلامن أن  (املعارف رفعوا)نقل عن  مبتدأما و، شتغال بالقراءة شتغال به أفضل من اإلاإل

 مُ زَ لْ ي َ ف َ  ه ،لمة خالفظاهر كالم األ و، له  خرباختيار   .هه . ا أصح ل و همجع هلمأع آخر ال بأس به إذا كان ضالصبح إىل مو 
  : ما قيلل نتقال عليه من اإل ق  شَ أَ هذا  ألن همكنأاحلضور واإلخالص ما  هُ سَ فْ ن َ  فُ ل  كَ مث يُ  ، هُ عَ ضِ وْ مَ 

اُت ال ه              وى يف الت  ن َ   و رِْد كل  صاف  ال َتِقْف عند منهل  ق            لِ تَ نَ ق ْل فَ َلذ 
صل اد و . اهَ ن َ كَ أَمْ  مورات على وجهها ماأم ها مرارة الصرب على أن تأيت بالعى جتريأخالقها إمنا هو عل بت هذييف  مدار ال و 

 و ه ،ا عليهَ ت َ ي  لِ ضَ فْ أَ  مَ لِ اختالفهم يف طلب الطواف بعد الصبح عَ  و، مجاعهم على طلب هذه اجللسه إ لَ م  أَ تَ  نم نأما ذكر 
 .دذف   و بزيادة   . اه.علم بالصواب أاهلل سبحانه وتعاىل  و.  ن قطع النظر عما قدمناه مما يشهد لفضلها عليه غري ما ذكرأ

 (املهم السابع)
ول النفر األ او هم إذا أراد الذي يظهر اآلن أن أهل من كغريهم يف أن : ه أيضاً تما خالص (الكربى هفتاوي)قال ابن دجر يف 
ك الليلة إىل تليف  عدم العود نيةب فارقوا من نإ يومها ال يسقط عنهم ذلك إال يرم بيت الليلة الثالثة ومدىت يسقط عنهم 

 نَ وْ ق ُ ارِ فَ  ي ُ ال مفيه نِ ط  وَ اعتبار الت    و. يوم الثالث  يرم مبيت و لا هُ مَ زِ لَ  من ال و، ذلك سقط عنه  ةفمن خرج منهم بني، الزوال 
 بيت الثالثة ومهم يلزمهم  ذلك أن فقياس  ،من أهل من مْ هُ  نَ وْ كَ   طُ قِ سْ ال يُ  -ذلك ةلو بني و–غريهم يف كون خروجهم  به
ألن ، للسقوط  الً يعله تبا الذي صردو  لقانقطعت عنهم العال نم هم مبفارقتهم قال فيهم أنهم ال يُ  ألن يومها مطلقاً  يرم

يوجه على ما  و، م يف ذلك كغريهم  ه كالصريح يف أن مهاأللمة عن استثنال و اءلوال أن سكوت الفقه،  هذا واضح املعن
الذي  نْيَ نِ ط  تَ وَ هم مُ  بكون ةرب ع ال و، بالفعل  تنه يلزمهم املبيأترى  ال، أاملبيت  عن اعتبار الرمي و خارج   مر  أ نَ ط  وَ ه بأن الت   في

على غريهم لكان  تاملعن املقصود من وجوب املبي لُ ص  حَ  يُ  مْ هُ ن َ ط  وَ ت َ  وجوب املبيت عليهم ألن   مبعد للقا لو نظر إليه ناظر  
 اشرة احلج وألن املقصود من املناسك مب ط نِ وَ يف عدم اعتبار الت    هوجها ل مستحب   دكمي   خارج   مر  أنه أشرت إليه من أما 

مبيت  مي الثالث وكذلك ر  و،  ِهمْ نِ ط  وَ ت َ ع معليهم  تفلذلك وجب املبي، غين عن غريه فال يُ ، واجباته بالفعل  و هدرامإ
 . إصالح  ب   .ه ا . علمأاهلل  و، ل ذلك فإنه مهم فتأم  . ر كغريهم فعنهم بالن هسقوط إن ما و رَ فْ ه ديث ال ن َ تليل

 (املهم الثامن)
رك الناس زيارة هذا لو ت: )سلم يف احلديث الذي رواه عبد الرزاق يف مصنفة عن ابن عباس  صلى اهلل عليه و لهقو  مبتدأحمل

بن اى نظم عل ةداشية ابن محدون على صغري ميار )كما يف ( . وا رُ ظِ نْ أُ ما ) : رواية   يف وأُمِطروا( . ما  وادداً  عاماً البيت 
الشافعي  أن (الكربى هيو افت)لقول العالمة ابن دجر يف  ابةستناإلاخلوف حيث يتعذر فعله مع تعذر  م  عُ م ي َ  ل خربإذا (عاشر

يؤخذ  و: قال . ذ ئدين ةستنابإلا ذرله مع تعلتعذر فع منع وجوب احلج م  ذا عَ إألصحاب ذكروا أن اخلوف  رضي اهلل عنه وا
يف  يهعن القدرة عل سأيف اعتبار ظن الي و، نابة فيه على العاجز عنه حلج يف وجوب اإلا صلأصحابنا الرمي بأمن تشبيه 

من  ا استنابذإنه أيف  و ، دج   هال يكون علي أنْ  م   كما يشرتط يف النالب ثَ   ، يف اشرتاط كون النالب ليس علية رمي وقته و
عذر  لزواأن نهما إال يف بيوا قُ ر  فَ م ي ُ  ل و، وقع عن النالب نفسه  من عليه دج  استناب  لنالب نفسه كما لولوقع  رمي   هعلي
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للجرب بالدم خبالف  تركه قابل   و ألن الرمي تابع   2مث قالوا،  1خبالفه بعن املستني هُ عَ وْ ق ُ بعد رمي النالب ال مينع وُ  باملستني
تسعمالة ضحى يوم مخسني و  وة مثان  ما وقع يف موسم سن مثل 1ها ب تْ عَ ق َ وَ  ة  نَ ت ْ من فِ  نذا اشتد اخلوف مبإنه أفيهما  احلج

 نفوسهم و غريهم على عراب البوادي وأخوف الناس كلهم من  تتضقاالنحر بني صادب مكة وأمري احلج من الفتنة الِت 
املبيت  واترك و، ردل أكثر الناس من من أن ىل إاشتد اخلوف  و،  تْ دَ ايَ زَ مث ت َ ، رمي أو الللمبيت  مبن اقامو أ أمواهلم إن

فيما ذكره  1حلجيكون الرمي مثل ا ، ماله بنفسه و رِ اطِ خَ مُ  ال ها إال م يبق ب ل و،  ةاالستناب تِ رَ تعذ   و، ورمى أيام التشريق 
الدم يف  بعدم وجو  غيبنفي ًة ،بااستن و فعالً  رمن التعذ رَ كِ ا ذُ مينع وجوبه مل م  ذا عَ إالشافعي واألصحاب فيه من أن اخلوف 

كذا  لرمي وخبالف ا عدم الدم فيه يف خصوص هذه الصورة واضح   بيت و مكما أن سقوط ال،  خصوص هذه الصورة برتكه 
هذا هو السبب  و ه ،تقصري لدم ال هفإذا تركهما لزم، ستنابه م تتعذر اإل فعله ل رَ ذ  عَ إن ت َ  فإنه و، فيما عدا هذه الصورة  تاملبي

هذا أدد  و: قال . ذر بينهما يف الع ىو  نظريها يف الرمي مع كون اخلرب سَ  ام يذكرو  ل و ت ،يف املبي ةً ثري ك   اً يف ذكرهم أعذار 
يف  (ثاينال مراأل) ت .برتك املبي كذا و، على أنه ينبغي يف خصوص هذه الصورة عدم وجوب الدم برتك الرمي  ةِ مور الدالاألُ 

ما جاز هلم  مأهل السقاية جاز هل وأ عاةالر ذر كع  هُ رُ ذْ من عُ  و، فيه  كالم القاضي دسني صريح   و: غريه  قول ابن الرفعة و
يف  : الدم أي  ومثالغري باملنصوص يف عدم اإلأو للنفس  ةً تلك األعذار الِت ليس فيها إال جمرد مصلح تإذا حلق و   .ه ا. 

 مثكاإل لزوم الدم املبيت يف عدم الصرب معه على الرمي و دد  أ قْ طِ يلحق بذلك هذا العذر العام الذي مل يُ ن أ وىلأف ت .املبي
يف سقوطه  تمبي لارمي كالوغريه من أن  ب(شرح العبا)جريت عليه يف  و مجع   هُ عَ بِ تَ  مر الثالث ما حثه األسنوي واأل و .

لنفر األول ا ت . )فرع من نفر من من(ملا مع (شرح العباب)عبارة  و،  لِ ج  عَ ت َ عدمه عند عدم العذر بالنسبة للمُ  للعذر و
 مَ ُفهِ إال فهو قد  و، إليضاح ابه  دَ صِ قُ  ر  فْ ن َ لِ  ظرف   (قبل الغروب)الواقع بعد الزوال  ه(يام التشريق بعد رميأيف ثاين )الذي هو 

سقط )أو  أيضاً  هذين قبللاليومني ال ى(رم قبلة واللتَ نْيِ )يلتني الل : أي ما( بات فإن كان قد) -(يف  )ور بر عين اجملأ-مما قبله 
: فتأمل قوله .  انتهت اً مجاعإم إث ال  فال دم عليه و (الرمي سقط عنه باقي املبيت و جاز و ر  كما مَ   لعذر  ) و رميه( مبيته

ل ييس ما حنن فيه من قبل و ته :قال ما خالصف، الرمي  طُ قِ سْ قد يُ  ن العذرأيف  صرياً  جتدهُ  (خل..إرميه لعذر   سقط مبيته و)
دصار يف باب اإل مقوهل ال دم فيه مع لعذر   ترك املبيتيف  مقوهل لبدلي،  هدصار مبا يالفبه األصحاب يف باب اإل حَ ر  ما صَ 
فإنه ، رتنا يف صو  هدصار غري ملحظوجوب الدم يف باب اإل ظَ حَ لْ ن مَ أنا بذلك مفعل ه ،يف ترك نه معذور  أ مع هفي هبوجوب

 رن اإلدصاأبيان الفرق بينهما  و ت ،املبي رمي ولإمنا فيها جمرد اخلوف من اإلقامة ل و،  هدصار الذي ذكرو اإلليس فيها 
دصار اإل أيضاً  و ، ما حنن فيه ليس فيه ذلك أصالً  و، ال بطريق الالزم  صدبالق هكانأر عن نفس احلج أو بعض  د  فيه صَ 

                                                             
 . ا ه  . مؤلف . ىما ال يف ب بوقت عن املستني هوععن وق ان زواله مانعاً ب كعذر املستني لاحلج يف أنه إذا زا: أي  ه( :خبالف: )قوله  1

 وع وتبر يف املفُ ت َ غْ ال ي ُ  يه ماف يُ ْغتَ َفرُ تابع ال و : أي ( :..إخلألن الرمي تابع) : قوله و. ما ذكر  بينهما ب ةوجه التفرقيف ي أ ( :مث قالوا) ه :قول 2
   . مؤلف .ه . الجرب ل هتركل يف عدم قبو  وع وتبمبل ليس بتابع  نهي يف كو أ قوله خبالف احلج

( ..إخلصحابناأيه خذ من تشبؤ ي و : قال: )ولة قخذ املتقدم يف يؤ نالب فاعل :  (..إخلها ب تمن فتنة وقع من ذا اشتد اخلوف بإنه ه : )أقول 1
   . مؤلف .ه ا. 
 . لفؤ م   .ه ا ( ...إخلها من فتنة وقعت ب من وف بذا اشتد اخلإنه أل : )قيىف قوله  (ذا)إجواب  ( :..إخلمثل احلج يكون الرمي ) ه :قول 1
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 ذلك إذا مثله يف -تاملبي ي هو الرمي وذال-ما هو من توابعه  هو الدم فكان صل احلج إىل بدلة ولخروج عن أل ز  و  جَ  مُ 
: عة ديث قال بن الرفا شكالاستهذا يندفع  ب و ه ،عن رَ صِ ُأدْ  نإ الدم هنا و تيف املبيا وجبو أفمن مث ، عنهما  رَ صِ دْ أُ 

هما إذا قلنا بوجوب  الرعي هل يلحق ب غري السقاية و له عذر   نم نأعلى  اً ي  نِ بْ مَ  تك املبيلرت فينبغي أن يكون وجوب الدم 
دصار اإل قوا عليه يف باببيعلم أن ملحظ ما أط و   .ه ا. إال وجب  و ء  شي م جيب هنا هما ل ه بقناحلأفإن  ؟ ال مأ تاملبي

فيها للفرق  تُ رْ شَ قد أَ  و: قال  .ذا تركه إ هو حنو  ه على اخلالف من عدم وجوبمث ملحظ ما ذكروه  من وجوب الدم فيه غري
ذلك لبني ترك اإلدرام من امليقات فإنه جيب فيه الدم وإن ترك  هذا اخلوف العام على ما ذكرت و بني الرمي ديث سقط ب

يقات إلدرام من املصل احلج خبالف اكأاألوىل  ب هيف سقوط تْ رَ ث   أَ  عذار واأل تْ لَ خَ إلنابة دَ ا هاخلوف العام بأن الرمي ملا دخلت
يف أدكام َغل ُبوا هم  من أن موضحاً  1ما قررناه ب و: قال  ه .فلم يؤثر فيه العذر السقوط فتأمل، م تدخله نيابة  فإنه ل، وحنوه 

 ري استقرار  من غ ءً ابتدا و، كما يف بعض صور احلصر  ال شك أن أصل احلج يسقط دواماً  و، ألصل احلج   هتهالرمي مشاب
 نَ ذِ عنه أو أَ الرمي ب غريهلم يأذن  ل اجلنون و أوعلى ما فيه ال ترد علينا صورة من يطرأ عليه اإلغماء  باخلوف العام بل اخلاص

فإنه إذا ، عليه  ْغِميَ أو أُ  ن  مث جُ  نَ ذِ أَ ف ساً آي كان مريضاً   نْ أَ كَ   اً سَ يِ آ ن كان عاجزاً إال إ هذنإ ح  صِ ذ ال يَ إ يس  آ ليس بعاجز   له و
 نْ م  ا يندفع عَ هذ ب و، ال نالبه بالرمي  هو و م يأتِ  إذا أفاق ألنه ل عليه دم   و، الرمي  هعن ءيزِ جْ  م يُ  كما ذكر ل  نْ ذَ أْ م يَ  ل
غري احملصر كالدم لفوات الرمي   فعليه املبيت مبن دىت فاته الرمي و لْ ل  حَ تَ م ي َ  إن ل و: من أن قول الرافعي  (اخلادم)له ما يف م  أَ تَ 

 بَ جَ وَ  تْ ضَ يام إذا مَ فإن األ.  مثعدم اإل دصار إالال يفيد اإل و : يأر صغري احملك ماالدم بفواُت إىل وجوب 2هو فيما يرجع
ر ثف يكن اخلو أذلك الدفع مبا ذكر  ر  ن سِ اك و   .ه ا. ترك الرمي ما جيب عليه لو ترك ذلك بدون احلصر  لجألعليه 

يف  لذي ظهر يلاك ذل غملا فر  و: قال  غماء .اإل خبالف اجلنون وفيه  عَ س  وُ ف َ  نفس  أو  م   هتك دري هقد يقع في و، وقوعه 
مرسول من  ال ى(رجال )قيتلة سنة إمساك ئنظري هذه املس عَ قَ هم أنه كان وَ  بوأصال  مكةين  سِ أخربين بعض مُ ، لة ئهذه املس

ختلفوا افيها ف اُتو فْ ت ُ مصر اسْ  مكة و ءلماعأن  و، سلطان مكة الشريف بركات بن حممد رمحه اهلل لجهة سلطان مصر الغوري 
اهلل  و.  ح  صَ  نإلذلك  تُ رْ رِ سُ فَ ، آخرون  بعدم لزوم الدم شيخنا شيخ اإلسالم زكريا رمحه اهلل و فىتأمن لة مج ن منأ و، 

 . لخصاً مدجر ابن  كالم     .ه ا . علم بالصوابأتعاىل  سبحانه و
 (املهم التاسع) 

بني التعجيل يؤخذ من  ه وبين ة  رَ ي   خَ ُم  يةمع أن اآل نموجه أفضلية التأخري لثالث  : اً أيض (الكربى )فتاويهقال ابن دجر يف 
نَسانُ  ُخِلقَ } :موم جنسها يف قوله تعاىل ذم تعجيل املأخوذ من العجلة الالن فيها التعبري بفألأما اآلية  . واحلديث اآلية   اإْلِ

السبب عن  وهعلم أاهلل  هذا و ن  أَ كَ  و، فاضل ال أو على وقته األصلي   بتقدمي الشيء فكان فيه نوع إشعار   . {َعَجل   ِمنْ 
ذلك املعن بل رمبا  دُ يْ فِ يُ فلما كان التقدمي ال، تقدمي املقابل للتأخري املذكور فيها الالعدول عما يقتضيه نظم اآلية من التعبري ب

نه أىل إإلشارة لتعجيل البل ب -املقابلة هُ أن اقتضت و-به  نياتاإل نِ سُ حْ  م يَ  ل، فضل أفيكون  ، أفاد ضده من املبادرة للعبادة
                                                             

 . مؤلف   .ه ا ( ...إخلال ترد علينا صورة)متعلق بقوله بعد  ( :ه..إخلما قررنا ب و) ه :قول 1

 . مؤلف   .ه ا ( ...إخلمن أن قول الرافعي: )يف قوله  (ن)أخرب  ( :..إخلفيما يرجع و)ه ه :قول 2
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 هما احلديث فألنأ و،  هل ضَ ر  عَ ت َ  نْ مَ  رَ إن مل أَ  و،  ل  م  أَ ملن له أدىن تَ  هذا كله ظاهر   و ، فضل منهأأن التأخري  و ، ول  ضمف
تُ َنا  أخذ م   ن ثَ مِ  و. اين ر الثفالن رَ فَ ن َ  نأىل إ نم يف ثمك بل، النفر األول  رْ فُ ن ْ م ي َ  نه لأعنه صلى اهلل عليه وسلم  ح  صَ  ألِ م 

منسك )يف  و .بتوضيح ما قلت    .ه ا . خوف   و ء  كغال  ال لعذر  إهم النفر الثاين  ويل أمر احلاج أن ينفر بتجيب على مأنه 
، أمري مكة  مامهإ و لْ ج  عَ ت َ ال ي َ  نأالتاخري يف من ال ضرورة عليه  احلج و ممالكن يستحب إِلِ :  (شيخنا ةداشي) و (والدي

 هُ عَ بِ تَ لَ  لَ ج  عَ فلو ت َ ،  متبوع   نهله وعدم التعجيل أل ب  حِ تُ سْ اما  إن و ، به أيضاً  ىدَ تَ قْ لكل من ي ُ  هُ رَ كْ له التعجيل يُ  هرَ كْ كما يُ  و
ما غريهم فقد أ و، ثالث م الىل تضييع تلك الشعرية يف اليو إيؤدي ، فة التعجيل تم يكن ني يقتدي به من ل و، كثر الناس أ
 (التوضيح)كذا يف كوه .ن يشيع عنه الفتوى بذلك فيسمع الناس فيرت أ خوفاً  فِت به سراً كان يُ  و، هلم مالك يف تركه  عَ س  وَ 

ستحباب اب تعبري ألمة املالكيةمن  مر احلاج أوىلأويل تالشافعية بوجوب ذلك على م ةمأل   ال يفاك أن تعبري و . ا ه  .
سبحانه وتعاىل  اهلل و . همفافريعة الذذهبه على وجوب سد م إمامنا مالك رضي اهلل تعاىل عنه قد بن السيما و، ك له ذل

 .اعلم
 (املهم العاشر)

 مُ ل  سَ يُ  د  ما من أد: )البيهقي  أيب داود و داصل األجوبة عن دديث أمحد و : أيضاً  (الكربى هويافت)قال ابن دجر يف 
 رُ د  قَ في ُ  ة  دالي  ة  لمجُ  (رد اهلل علي  )هو أن قوله  ( .عليه السالم د  رُ رودي دىت أَ  -(علي  ) : رواية   يف و- ِإيَل  هلل ا إال رد   علي  
ليست  (دىت) وأدد  ، سالم الواقع من كل العلى  يكون الرد سابقاً ف (داالً )على القاعدة يف وقوع املاضي .  (قد) :فيها 

 صرح دقو  ه(علي د  رُ أَ  رودي قبل ذلك و إال قد رد اهلل علي   علي   مُ ل  سَ يُ  ن أدد  ما مِ ) التقدير و ( ،عاطفة)بل  ًة(تعليلي)
دىت لو سلم ، على الدوام  اً دي   إليه روده بعد املوت فيصريُ  د  رُ اهلل ي َ  ن  أخبار براد احلديث اإلفمُ  ، يف رواية البيهقي (قد )ب

ال مبعن احل (د  رَ ) ةُ لَ مجُْ  و ة ( .تعليلي: ) (دىت)شكال من ظن أن ما جاء اإل إن و ، ياة فيه دالماً عليه لوجود احل د  رَ  د  دَ أَ عليه 
 وم    لَ أَ يلزم من تكرار الرد تكرار املفارقة املوجب لنوع و  هستقبال الذي يلزم عليه تكرر الرد عند تكرر السالم علياإل وأ

 يف  ُعْدنَا ِإنْ }:  كما يف  ةبل كناية عن مطلق الصريور  ةمفارقللالرد ليس  لفظ أوموتتان  نه ليس إالأالقرآن  ظفلل فاملخال

إمنا هو صلى  و ،الروح عودها بعد مفارقة البدن  د  رَ ليس املراد بِ أو ستحالة الكفر على األنبياء ال . انَ رْ صِ  : أي.  {ِمل ِتُكم
نظريه  و. ن ذلك بالرد فاقته مإ  عنفعرب  ، يف شهود ربه  ق  رِ غْ ت َ سْ مُ ، يف الربزخ بأدوال امللكوت  سلم مشغول   اهلل عليه و

،  اظ من نوم  فإنه ليس املراد االستيق ( .نا باملسجد احلرامو أ تُ ظْ قَ ي ْ ت َ اسْ اء : )فسر هم عما وقع يف بعض أداديث اإل جواب
عليه  م  ل  سَ ال يلو من مُ إذ ستمرار تلزم اإلالرد يس و، من عجالب امللكوت  هُ رَ امَ مما خَ  ةفاقاإل لب اً م يكن منام ألن اإلسراء ل

م النطق اتلز ساعالقة اجملاز  . ونطقه على الدوام هال يلزم من ديات و ، روح هنا النطق جمازاً الاملراد ب. أو قطار األرض أيف 
سلم مع كونه   عليه وهللا ىنه صلأ هاعرتض بأن ظاهر  و، الزمني عن اآلخر تدد املبأ رَ ب   عَ ف َ ،  ةالقو  وأبالفعل ه روح وعكسلل

يف  ن كل مؤمن  أخبار لنقل ملا يف األل هو خمالف   و،  مِ ل  سَ ال مُ  عند سالمعليه  د  رُ ي َ  و منع عنه النطق يف بعض األوقات يُ  دياً 
قل  نإ نطق وللعقل ألن احلصر عن ال و ، من مات عن غري وصية   نه ال مينع النطق يف قربه إالأما شاء ملا ورد  ينطق ب هقرب 

مجاز  الف . ارقةستمرار من غري مفاإل: جيب بأن املراد بالرد أُ  و، عن ذلك  أ  ر  ب َ هو صلى اهلل عليه وسلم مُ  و ، زمنه نوع دصر  
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سمع يعادة حيث اخلارق لل عالسم: روح الاملراد ب و.  ل  سَ رْ مُ  الثاين جماز   و، تبعية  ةول استعار فاأل . الروح الرد و ظلف يف
املراد بالروح  . أو ويتستغراق امللكمن اإل فاقتهإموافق للعادة ويكون املراد برده ال  ، أو دَ عُ ن ب َ إ و عليه من غري واسطة   مَ ل  سَ مُ ال 
 ءبكشف البال ءالدعا، و هم ئستغفار ملسياإل و ه ،تِ م  أُ عمال أصدده يف الربزخ من النظر يف هو ب الفراغ من الشغل مما: 

ألخبار ا كما وردت بذلك األداديث و  أُمته يدضور جنازة صاحل و، الربكه فيها  للو حرض ر األقطاأالرتدد يف  و، عنهم 
ه ل شريفاً تعليه فيها  د  رُ ي َ  حلظةً  ةاملهم هعليه بأن يفرغ له من أشغال مُ ل  سَ مُ  ال ص  األعمال خُ  ل  جَ فلما كان السالم عليه من أَ . 
ل له بسالم يص : أي (الراء)بضم  . {َوَرْيَان   فَ َرْوح  } ءة :الرمحة على دد قراو أرتياح اإل: روح الاملراد ب. أو جمازاة  و
: قال  اً .خمصوص اً د  عليه رَ  د  رُ ن ي َ أذلك على  هُ لُ مِ حْ يَ ، ف َ منه رمحة له ، أو  تهمأُ ذلك من ل لِ ُحب هِ  فردة   و رتياح  اعليه  مِ ل  سَ مُ  ال
غريمها  و (نهايةال) و (الصحاح)يف اإلكرام كما يف  (ىل  )إيف اإلهانة وب ى(عل  )ب ىدفإن رد يع.  إىل: مبعن  ى(عل) ةرواي و
كلها مستندها  و ث مانية ،عن ذلك  جوبةباجلملة فحاصل األ و: قلت . ببعض التصرف  ا ه  . . علمأاهلل سبحانه وتعاىل  و

سلم  هلل عليه وا ىصل هسالم د  قد مسع رَ  سيما و ال:  قال ابن محدون. مجاع على دياة األنبياء الذي تواترت به األخبار اإل
 و، عليه  اسلم على قربه و ادين دني وقفالالشيخ نور الدين والد الشريف عفيف  و، على الشيخ أيب بكر الدياربكري 

 :أنشد  و،   جتاه احلجرة وقف و، ملا دج بعض األشراف من العلويني  و ك( ،تنوير احلل)نقل ذلك يف 
 يا أكرم الرسل ما أقول  مُزرت م ب ما رجعت إن قيل

 : يقول  اً صوتا مسعو 
 و اجتمع الفرع و اأُلصول  ا بكل خري    قولوا رجعن  

 :نشد أجتاه احلجرة  يف بعض اجملاميع دج سيدي أمحد الرفاعي فلما وقف و
يف دالة البعد رودي كنت أرسلها 
 و ه       ذه نوبة األشباح قد َدَض      َرتْ 

 تُ َقب ُل األرض عين و هي نالبِت 
 فَاْمُدْد ميينك كي حتظى ب ها شفِت

ن قبور األنبياء أغريمها  و ن(احلص) و (املدخل)يف  و:  قال قبلُ  من مَث   و. ا هَ لَ ب   قَ ف َ من القرب الشريف  ةالشريف فخرجت اليد
لى اهلل عليه قرب نبينا سيدنا حممد ص خصوصاً ،  رمحات دول سادتهمالتنزل  ستجابة لعظيم منزلتهم عند اهلل ومكنة اإلأمن 

 ال و،  هُ دَ صَ قَ  نال ييب م و، الذي ال ترد شفاعته ، ع عروس اململكة الشفيع املشف   و، نه قلب دالرة الكون أل، سلم  و
 عرابياً أرا ضا دهم نأيؤيد هذا ما رواه مجاعة عن العتيب وحممد بن درب الباهلي  و. ستغاث به اال من  و ته ،من نزل بساد

ن اهلل أنزل ، إسل يا خري الر : مث قال  مجيالً  دعاءً  ىدع و،  دسناً  سالماً  مَ ل  سَ فَ ، سلم  قرب املصطفى صلى اهلل عليه و زار
يك من لد ك مستغفراً تيتأقد  و. ية اآل . {..َوَلْو أَن  ُهْم ِإذ ظ َلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوكَ } : قوله احلق قال و و،  هعليك كتاب

 :يقول من أبيات  أنشأ مث بكى و،  دَ عَ ما وَ  ز  جِ ُمنْ هو  و، فيها  كبك إىل رب مستشفعاً ، ذنويب 
ب أَْعظُمُ  ُه يا خري من دفنت يف الرت 

    تهشفاع تُرجى الذي النيب أنت
 كنه      ا ت سنفسي الف            داء لقرب  أن

فطاب من طيبهن القاع و األكم  
       القدم زلت ام إذا الصراط عند

 فيه العف           اف و فيه اجلود و الك   رم
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فرأيت  ي ، عينايِن تْ بَ لَ غَ ف َ : قال العتيب  و. نه راح باملغفرة أ تُ كْ كَ فما شَ : قال حممد بن درب  . فَ رَ صَ نْ ا مث استغفر اهلل و

، ت ظفاستيق.  (ن اهلل قد غفر له بشفاعِتأ هبشر  و، عرايب احلق األ، عتيب ا ي: )سلم فقال  اهلل عليه و ىاملصطفى صل
 لغرام الساكن وابن اجلوزي يف مثري ا و سبع  ن ا ابذكره، لمة بالقبول وقد تلقى هذه القصة األ ، طلبه فلم أجدهأفخرجت 

 هف دامت األصم على قرب ق و: عن احلسن البصري  و. حممد بن مطرف  بوأسند الا بهاو ر  و، ابن عساكر  النجار ون با
يف زيارة قرب دبيبنا  لك ان  أَذِ ما ، يا هذا : ي دفنو . رنا قرب نبيك فال تردنا خالبني نا زُ ، إيا رب  : اهلل عليه وسلم فقال ىصل

 هنعى هو من علماء املدينة ورو  ديك وفقال ابن  و. هلم  من معك من الزوار مغفوراً  نت وأرجع اف، إال وقد قبلناك 
 َوَماَلِلَكَتهُ  الل هَ  ِإن  } : تال و، سلم  اهلل عليه و ىعند قربه صلوقف أن من  ابلغن: ا يقول مسعنا بعض من أدركن: الشافعي 

، اهلل عليك يا فالن  ىلص : ناداه ملك   مرة   سبعني (اهلل عليك يا حممد ىصل: )مث يقول . ية اآل . {الن يب .. َعَلى ُيَصل ونَ 
اح داشية ابن دجر على إيض)يف  و.  أيضاً  ياض  علقاضي ل (الشفاء)هذا عن قد تقدم  و   .ه . ام تسقط لك داجة  ل و
 ألولياء وا سرية السلف الصال األنبياء و وهن ذلك أ و، سلم  ل به صلى اهلل عليه وسمما يدل لطلب التو  و:  (ويو نال

ق يا رب أسألك ح: ئة قال قرتف آدم اخلطياملا : )سلم قال  صححه أنه صلى اهلل عليه و احلاكم و 1خرجهأغريهم ما 
ملا ،  يا رب: قال  ه ؟ .م أخلق ل و كيف عرفت حممداً ،  دم آيا : فقال . ما غفرت يل  سلم إال اهلل عليه و ىحممد صل

.  حممد رسول اهلل ال اهللإله إ ال اً :يت على قوالم العرش مكتوبأسي فر أرفعت ر ، من رودك  يف   نفخت و، خلقتين بيدك 
ن إ ، يل  دب اخللق إإنه أل، صدقت يا آدم : فقال له اهلل تعاىل  ك .أدب اخللق إلي إال كمس تضف إلمل نكأفعرفت 

النيب  أتى ريراً ض صححه أن رجالً  الرتمذي و خرج النسالي وأ و ( .لوال حممد ملا خلقتك، و سألتين حقه فقد غفرت لك 
: فقال  ( .كل فهو خري   تصرب  ئتش إن و ت ،دعو  ئتش إن: قال . ادع اهلل أن يعافيين : سلم فقال  اهلل عليه و ىصل

مد صلي اهلل عليه يك حمبنبتوجه إليك أ لك وأسأاللهم إين : )فيدعو هبذا الدعاء ،  أهفيحسن وضو  أ ن يتوضأمره أف . دعاف
زاد  و، حه البيهقي حص و ( .يف   عهشف ماللهيل ،  ضىإين أتوجه بك إىل ريب يف داجِت لتق، يا حممد ، وسلم نيب الرمحة 

األنبياء الذين من  و كحق نبي)سلم ذكر يف دعاله  اهلل عليه و ىنه صلأ جيد   د  نالطرباين بس وىر  و ( .صرأبقد  قام وأف: )
كذا  من األنبياء و هسلم أو بغري  اهلل عليه و ىالتوجه به صل تشفع وال و ةستغاثاإل توسل والكر ذ ال فرق بني  و ( .قبلي
الفاضلة  وات، فالذ عراضاً أها  باألعمال مع كون التوسلنه ورد جواز أل، السالم عبد ن منعه ابنإ و فاقاً للسبكيو  اءاألولي
وسل به صلى اهلل تال معن . و قد يكونعليه ينكر مل  و يف اإلستسقاءالعباس رضي اهلل عنهما ب توسل عمر نأل و  ،أوىل

 قحط    همابصأن الناس أ طويل   يف دديث   و قد َصح   ه ،علم سؤال من سألي، دي  إذ هو ه .طلب الدعاء من: سلم  عليه و
، و ه يف النوم أتاف . ِتكَ م  ألُ  قيا رسول اهلل استس: فقال  سلم ، صلى اهلل عليه و النيبإىل قرب  فجاء رجل  ، عمر  زمنيف 

امه يام مقأ هكان الوالد قدس سر  و: دون قال ابن مح ه .من كالم . ا ه  . املراد نقله كذلكفكان  ، هم يسقون  نأب أخرب
عتقد درمته إ طعاماً  نه أكلأله يف بعض األيام  عرضمث ، يفعل ذلك  و باملدينة املنورة يأيت القرب الشريف عقب كل صالة  

                                                             
 . مؤلف   .ه ا.  (التوسل..إخللطلب  مما يدل و) ه :مبتدأ مؤخر خربه املتقدم يف قول ( :..إخلخرجهأما ) ه :قول 1
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 ىأى رسول اهلل صلفر ، العشاء  يف املغرب و فلم يأتِ ، سلم كذلك  اهلل عليه و ىفاستحيا أن يقف جتاه رسول اهلل صل، 

  :تُ لْ قَ ن َ ه طمن خ و، يف ذلك قال  و( . تناأإذا فرغت من صالتك ف، يا عتيق : )هو يقول  سلم يف النوم و اهلل عليه و
هو السيد ال مأمول وصلة من صرم 
 تن                   اءيت يوم              اً عن زي              ارة قربه

بذنب  و من يلل بذا الفرد ما انصرم  
 ر ذنب  ك                                ان مين و جمرتملصاد

 رم              ت فأت جتد رباً ينجيك من ض                      غ                          ر ال بنوم  : ي         ا عتيق إذا ف           فق 
عتيق  لعمر اهلل من دل روضًة          

ل : يا  و إين ألرجو أن تنال بقو 
وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشا 
فواصل رسول اهلل و اصرم دبال من 

     ا    عليه صالة اهلل م            ا هبت الصب        

له ما جنان اخللد تعقب بالضرم     
عتيق منا ال من عتيق له درم           

اهلل ذو الفضل العظيم و ذو الكرم  ء و
رم     ت قوى غريه ل م وذش ضريًا و ل م

 و م          ا دن مشتاق إىل ذلك احل             رم
 و ن( .احلص)كما يف .الصاحلني  األولياء و رستجابة كذلك مقابمكنة اإلأكما أن قبور األنبياء من  و: قال ابن محدون 

 (املدخل)ب اعتمده صاد، و  (فرآداب الس)ز الردلة هلا يف اأج و ات ،يف املندوب همزيارة مقابر  (اإلدياء)الغزايل يف  د  عَ 
بو زيد أقال العارف  . خربضعيف   . قربه به إال عُ فَ ت َ نْ ي ُ  ال يزار قرب   : العريبن با مبتدأقول و ، هو مذهب اجلمهور و، غريه  و

هذا فال مع  و ،ة يف ذلك قدسم مادة البدع احملدثة املتطر  ىل سد الذرالع وإعن ابن العريب ينظر  نُِقلَ ما لعل و: الفاسي 
ال التفات  ل وب. بدعة  تنتفاع بامليقصد اإل:  الشارمساديول على قول عكما ال م    .ه ا. لتفات إليه  اال ل عليه وعو  مُ 

 : هتوقد قال ابن بادس يف سيني، هم  الصاحلني على ديات ء وولياعلى قصر النفع باأل نه مبين  أل، إليه 
و ال تسمعن من يقصر النفع فيهم 

         إن شه              ود النفع ينفي مق                الهف       
على من يكن ديًا فذاك من الطلس  

 و ال سيما و القوم نصوا على العكس
سيما من  ه ،لعم و هعلم يعرف ذلك من كرامته و و، فضل ىل األإوز الردلة من الفاضل : جتلشيخ زروق ل (القواعد)ويف  

هو  و هالدعاء عند قرب  بَ ر  جُ من  و،  ىبعز  يبأكه  و اكثر منها يف ديات، أسبِت الك  همثلها يف دياتته مما دبع تهمااكر   تظهر 
على أن  . ها  ب .قرب موسى الكاظم الرتياق اجملر : قد أشار إليه الشافعي ديث قال  و، رض قطار األأيف وادد  غري 
: له قال  ب  ر إليه الشيخ ابو احملاسن الفاسي يف جوااشأسلم كما  يه واهلل عل ىته صلامن معن زيار  أمواتاً  و هم أدياءً  زيارت

سلم  اصيله صلى اهلل عليه وتف رُ وَ م صُ هُ  و،  تْ لَ صَ دَ  و تْ رَ هَ ظَ  هِ تِ عَ لْ طَ بِ  و،  تْ لَ صَ منه وَ  تْ ل  جَ  أو تْ ل  ق َ  بركة   و إذ كل خري  
 يف احلقيقةِ  رَ وْ زُ ال مَ  و،  هِ ورِ حُ  من بُ  د  مِ تَ سْ مُ  و، يف نوره  سابح   ل  كُ  و، فرتق منها فيهم ا ام وهو اجلامع ل هِ اتِ نَ ي   عَ مظاهر ت َ  و

سلم   عليه وللنيب صلى اهلل ةً هم مواصل باستحضار كون زيارت و ( :شرح النصيحة)قال العالمة ابن زكري يف    .ه ا. سواه 
رفع عن يُ  و، لك الباب  حُ تَ فْ حمبتهم ي ُ  و مْ هُ رَ كْ ذِ  هم و زيارت مْ فالزِ ، مال الطالبني آ لُ ص  حَ  تُ  و، أدوال الزالرين  لُ مُ كْ تَ  ةً دقيق

 مْ هُ ب   دَ أَ  إليهم و أَ جَ التَ من  او بُ ي  خَ  ال يُ  و،  مْ هُ دَ صَ أخالقهم الكرمية أن يقبلوا من قَ  الفاضلة و مِ هِ مِ يَ شِ  فإن من، احلجاب  كَ بِ لْ ق َ 
ها  ا بنَ لْ غَ ت َ شْ الو  ، ىت  شَ  مور  أُ يف  هم على خلق كثري   بركاتُ  تْ رَ هَ قد ظَ  و:  (شرح املبادث)قال الشيخ زروق يف  و   .ه ا .
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أدد و هو وهران  ازي نزيلتقد نظم فيها الشيخ ابو إسحاق إبراهيم ال و ، وقع لنا منها غزير   و،  عديدةً  سفاراً أ تْ عَ دْ تَ سْ ال

 :قال فيها  العمل يف وقته قصيدةً  هلم العلم و مُ ل  سَ مُ  املشاهري ال
يارة أرباب التقى مرهم  ُيربي          ز 

و حُتِدُث يف القلب اخلَِلي  إرادًة        
و تنصر مظلومًا و ترفع خاماًل         

و تبسط مقبوضًا و ُتضِحُك باكيًا 
عليك ب ها فالقوم بادوا ِبِسر ها     
َفَكم َخل َصْت من جلُ ِة اإلمث فاتكاً     

َبة             بِ َجذْ  و كم من بعيد  قَ ر بَ ْتهُ 
و كم من ُمريد  أظفرته ب مرشد   

فألقت عليه ُدلًة يَ َمِني ًة                
فُزر و َتَأد ب بعد تصحيح نية           

و ال فرق يف أدكامها بني مالك       
َع                    م    و ذي الزهد والعباد فالكل ُمن ْ

ري          و مفتاح أبواب اهلداية و اخل 
و تشرح صدرًا ضاق من سعة الوزر   

و تكسب معدومًا و جترب ذا كسر      
و ترفد بالبذل اجلزيل و باألجر         

و أوصوا ب ها يا صاح يف السر  و اجلهر 
فألَقْتُه يف حر اإلنابة و الرب        

ففاجأه الفتح املبني من الرب          
ي      يرب خبري  بصري  بالبالء و ما 

مطرزة بالفتح و الُيمن و النصر   
َتَأد َب مملوك  مع امللك احلر          

مرب  و جمذوب  و دي  و ذي قرب 
 عليهم و لكن ليست الشمس كالبدر

قال ابن  و. الهلا من خ ئاً ن أنه أسقط شيظ نه كتبها من دفظه وأنه ذكر أل،  هُ رَ ي   ترتيب ما غَ  و، ما أسقطه  بزيادة     .ه ا. 
م عند اهلل تعاىل هم لكرامته توسل بال و، سلم  اهلل عليه و ىل بيت النيب صلآ مقابر ستجابة أيضاً اإل ةكنمومن أ : محدون

 : يردم اهلل الوالد إذ يقول من أبيات   و، 
ُزر آل أمحد ديثما كانوا ب ما  

ُزر بضعًة نبويًة علويًة            
          ةً ُزر بضعًة مك ي ًة ِمْسِكي  

 ُزر فرع ذا األصل و اهززه ت َِجدْ 

ِدل  به َدل وا سوى درم س ما  
قدسيًة عرشيًة دلت السما  

مدنيًة نديًة و تنسم                                   ا      
 ا   يه النفس من خري  و م   ما تشته

 :ل سيدي عبد القادر اجليالين القالكجتمع فيهم الوصفان  اسيما من 
أنا ل مريدي جامع  لشتاته 
تَ َمس ْك بنا يف كل هول  و شدة  
 مريدي إذا ما كان شرقاً و مغرباً 

و أخرجه من كل شر  و فتنة   
أغيثك باألشياء ط    رًا ب همة   

 أغثه إذا ما ص              ار يف أي  بلدة  
اهلل تعاىل يف  ىلإيب  لَ س  وَ من ت َ  و، عنه  تُ جْ ر  ف َ  اداين يف شدة  من ن و، عنه  تُ فْ شَ كَ   ة  ستغاث يب يف كربامن : من مناقبه  و

 :شيش الذي قيل فيه مموالنا عبد السالم بن ك  و. قضيتها  تهداج
 تن                 اله و إن يكن عنك بعي               د  و اطلب بسر ابن مشيش  ما تريد
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ن باىل ذلك إ أشار . عليه يب مْ سِ قْ َفأَ اهلل داجة  إىلإذا كانت لك : ملرسي عباس اال أليباحلسن الشاذيل الذي قال  يبأك و 

قضاء ل هما رضي اهلل عنهما معلومة   ن زيارتأوالده مع  موالنا إدريس دفني فاس و لعل عدم ذكرهم ل و. غريه  عرضون و
سيدي  أشار بهة به لكل أدد كما ضادصول االستف، و  1بذلك ماه خروية هو شهرتاألُ  ملطالب الدنيوية وا نيل احلوالج و

 و ، ن جهات  م ة  دَ ك  أَ تَ هما مُ  ن زيارتأ (مهزيته شرح)ذكر العالمة ابن زكري يف  و ( ،دسن احملاضرة)احلسن اليوسي يف 
 نفعأي ة احلصحب نأ (شرح احلكم)كري يف ز نعم ذكر العالمة ابن : قال ابن محدون .  هانظر . على أهل املغرب  خصوصاً 

د لقاص مُ لَ سْ أَ  زيارة امليت و، األدوال  رؤية األفعال و التعليم و املخاطبة و و ةمن املشافه يملا يوجد مع احل ترة املين زيام
هجران  و، موات باأل أن التمسك إال، امليزان  ختبار وبقصد اإل هال يأتي و، له  عُ ن  صَ تَ ال ي َ  . زالرأي : النه أتربك من ديث ال

اإلمداد  مَ دِ عُ  و، ذا مات الويل انقطع تصرفه يف امللكوت : إالشاذيل  فيقال سيدي حممد احلن و . هاألدياء مذموم انظر 
 دالزالر من املد ىطَ يُ عْ فإمنا ذلك من اهلل على يد القطب صادب الوقت ف َ  ة  للزالر وقضاء داج دد  فإن دصل م، للزالرين 

نفسه العليل  ما جيد يفيءُ ربِْ ي ُ  إن أردت ما يشفي العليل و و.  صرفتكالم ابن محدون ب    .ه ا. على قدر مقام ذلك املزور 
هم يف  ن توسل بمل هحصولكهم   هم بعد موت من توسل بل دصول النفع  الصاحلني و العلماء و و ءولياألا يف دياة األنبياء و

حلمامي أبو سيف أدام مصطفى ا العباد الصديقي العالمة الفاضل الشيخ غوثأنه ال فرق بني احلالتني فعليك ب و، هم  ديات
 .علم أتعاىل  اهلل سبحانه و و. بعلومه  اهلل النفع به و

 عشر(املهم احلادي )
تسعة جه املختلف فيه يف املذهب أو خار  جمع عليه ومُ  أن أركان احلج ال صتهما خال (شيخنا على منسك الوالد ةداشي)يف 

على الراجح  همن ت  أربع طوفا و، مجيعه عند الثالثة . طواف اإلفاضة  والوقوف بعرفة  و مدرااإل: فاجملمع على ركنيته  .
القالل و احلالق . فة النزول باملزدلف ته :املذهب على عدم ركني ه خارج املذهب فقط وتاملختلف يف ركني و. عند أيب دنيفة 

 و.  2لشافعيةضعيف عند ا هو وجه   و. احلسن البصري  وو النخعي الشعيب  األسود و لقمة و: عبركنية النزول باملزدلفة 
                                                             

 . مؤلف أ ه  . ( ...إخللعل عدم ذكرهم ملوالنا و) : يف قوله (لعل)خرب  (..إخلهما بذلك رتههو ش: )قوله  1

ن املبيت أ ىلإصحابنا أن من ن جليالماقد ذهب إما و: يضاح اإللكن قال النووي يف ( : قلت : عند الشافعية ضعيف   هو وجه   و) ه :قول 2
ص على ر ين أغي فينب ،مة  أبوبكر حممد بن إسحق بن خزي و، بدالرمحن بن بنت الشافعي ع قاله أبو، ال به إاحلج  ح  صِ ال يَ  ، باملزدلفة ركن  

 و، نذر مال إليه ابن امل و، من التابعني  مخسة   ذلك ا يفماإلمامان اجلليالن تبعه و: قال ابن دجر  و  . ه ا. للخروج من اخلالف  تاملبي
 عروف  مجاعة أن هذا احلديث ليس مبن باقول  و ( .فال دج له مجعاً  دركم ي من ل: )سلم  كي ملا صح من قوله صلى اهلل عليه وبالس هختار ا

، املكان  و منها شرف الزمان، من الفضل  مة جامعة ألنواع  هي ليلة عظي و، هذه الليلة ليلة العيد  و : قال يف اإليضاح أيضاً  و   .ه ا. مردود 
، م هليسهم ج ب ىيشق من ال و، خري عباده  و، د اهلل فهم و  و، ها  م إىل هذا جاللة أهل اجلمع احلاضرين بنضا و، من احلرم  ةفإن املزدلف

دياء ال يصل إال اإلو : إذ قال ابن دجر ، التضرع  الدعاء و كر والذ  التالوة و ها بالعبادة من الصالة ولها بإديا ب ين احلاضرونن يعتأي نبغفي
( موت القلوب ت من أديا ليلِت العيد أديا اهلل قلبه يوم: )سلم  قد قال صلى اهلل عليه و و، ها ليلة العيد  ما يسن له ذلك ألن إن و، معظم الليل  ب
ىل إ اً مجع هصالت بعق  هجاعالضسلم فيه شي  م يصحح عنه صلى اهلل عليه و نه لأل و، الشديدة على احلاج  هِ تِ ق  شَ مَ لِ  هعدم سنيت ىدعو  و .

ضجاع عدم لزم من اإلبأنه ال ي (ثانياً ) و د  .على ما عداها يتاج لسن هُ لُ محَْ  و، يب الشامل هلذه الليلة غمن أن الرت  ر  ما مَ ب  (أوالً ) ة  الفجر مردود
ع وجبت له من أديا الليايل األرب: )سلم  خرجه ابن اجلوزي من قوله صلى اهلل عليه وأؤيد ذلك ما ي و، التفكر  و ركالذ ب حلصوله، دياء اإل



- 168 - 

 
أنه استبادة :  (أددمها. )غريه من العلماء  ي وعشافلن يف احللق والتقصري قولني ل: أ ه(ضاديف )إياحلالق قال النووي 

ها غري  و، لصيد ا و، ظفار تقليم األ و س ،باللاك  بيح بعد أن كان حمرماً أُ  ء  ما هو شي إن و نه ليس بنسك  أمعناه  و. ور ظحم
 و، غريه  ال و دم  ب رُ ب َ ال جيُْ  و، ال به إاحلج  ح  صِ ال يَ  هو ركن   و مأمور  به ، ك  نه نس: أ الصحيحهو  و (القول الثاين) و. 

 ن ،يكون مب نأفضل لكن األ ، مكان   ال يتص ب و حر ،الن لكن أفضل أوقاته أن يكون عقب ، ال يفوت وقته مادام دياً 
قلت :    .ه ا. ق عليه دىت يل اً م اإلدرام جاريكلكن ال يزال د و، ما يف غريه جاز  وإن ها يف وطنمإآخر  فلو فعله يف بلد  

مضت  س قبل فعله ون لبإ رب بدم  جيُ  واجب   بل، احلج إال به  ح  صِ ال يَ  ليس بركن   هلكن، به  مور  أم ك  سُ نه نُ أمذهب مالك  و
أما . مي مجرة العقبة ر  الوقوف باملشعر احلرام و السعي و: خارجه  ذهب ويف امل تهاملختلف يف ركني و .فهم فا أيام   ثالثة
مشهور مذهب  و به قال أبودنيفة و. ليس بركن  و هلبلد  بدم اذا رجعربسعي واجب جيأن السيدنا مالك  عن يَ وِ رُ ف َ  يالسع

ىل إصحابنا أن عبيدة م أبو ملاجشون وبن ااالوقوف باملشعر احلرام فذهب  اأم و. أمحد  به قال الشافعي و و، مالك ركنيته 
 املاجشون أيضاً  بناما رمي مجرة العقبة فذهب أ و. الشعيب  لقمة وعو  هو قول النخعي و ه ،برتك يفوت احلج و،  ركننه أ
 ىدك، و  قابل القضاء يف مر بالتحلل بأفعال العمرة وؤ يُ  م يرمها فقد فاته احلج و ل يام الرمي وأ تْ ضَ ن مَ إ و، نه ركن أىل إ

 ىفقد دك. دوم طواف الق: يف املذهب فقط  تهاملختلف يف ركني و. به قال بعض الشافعية  و، الواقدي عن مالك حنوه 
 : بثالثة شروط  ه واجب  نأاملعروف من املذهب  و،  تهبقية املذاهب على عدم ركني و، يف املذهب بركنيته  ابن عبد الرب قوالً 

و أدمها بأد هإذا أدرم من هالقادم من بلدك واجباً  همن احلل كان اإلدرام من قارناً  أو ج مفرداً ن يكون اإلدرام باحلأ : ولاأل
 . ويهما أأدرم منه ب خرج للميقات و كاملقيم مبكة إذا كان معه نفس و  اً مندوبأو و أدرم من احلرم  للنهي ماً حتعداه مقت

 .رداف احلج على العمرة يف احلل إمثل ذلك 
 .احلج على العمرة يف احلرم  فيرد ال : أنالثاين 
هذه األشياء  ب ىينبغي لإلنسان إذا أت: قال احلطاب  ل، بيحافظ على اجلميع فلإال فال جيب  ال يضيق الزمن و أن : الثالث

  . كالم شيخنا بزيادة. ا ه  .   ر ثوابهثليك و، خرج من اخلالف يالركنية لب ها أن ينوي 
 عشر( املهم الثاين)

 ح من          فال يص، اإلسالم  ا          تهكذلك شرط صح  ة  كل عباد و، نه البد فيه من النية أل،  1احلج اإلسالم فقط شرط صحة

                                                             
للحاج أيضا  ال هاديإبندب  يشعاري شعاراً إ ولتنياأل الثالثة عقب ريف ذك فإن ( .ليلة الفطر و، ليلة النحر  و ، ليلة عرفة و، ليلة الرتوية ، اجلنة 

 . لفمؤ    .ه ا . دذف   و بتصرف     .ه ا. 
ن امليقات الزماين أ لقول الرافعي وبه ، لتصريح أيب خلف الطربي ، لبلقيين الوقت ا و ذرعي  زاد األ: قال ابن دجر  ( :اإلسالم فقط: )قوله  1

درام إ نع هب نعم يصح أن يرتز، الذي الكالم فيه  مدراإل اال ةالفتقاده عمر . خصوص احلج : يرده ان الباطل  و. من شروط صحة احلج 
على أن : قلت    .. ا هصرفه فيما بقي عليهم من أعمال احلج  فإنه ال يصح ألن الوقت غري قابل له لوجوب، رمي بالعمرة لمن ل العاكف ب

 ، يةنلا عيزاد االذر  و: قال ابن دجر . مع الكراهة كما مر  هادنعقا بل يقول بصحته و، بطالن خصوص احلج قبل الوقت ال يقول به مالك 
 و، بعد اإلدرام  مِ ل  عَ إلمكان الت    هن عدم اشرتاطبأ رده الزركشي أوالً  و، الصالة كمعرفة األعمال   زاد البلقيين أيضاً  و، ال شرط  ن  رك ها نأيرده  و
 و ه .مقام ويل قالماً ال ونال نظر لك و: ج غري املميز أي دبأنه يصح  ثانياً  ه .غري و خبالف الصالة فيهما ، نا تعيني املنوي ه نه ال يشرتطأل
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 نَ مِ  كُ نَ  مْ  وا لَ الُ قَ  رْ قَ  سَ يف  مْ كُ كَ لَ سَ  امَ }:  هم بفروع الشريعة بدليل على املشهور من خطاب هإن وجب علي و 1كافر

 2سهل اليهودي ال يرد علي سؤال إبراهيم بن و.  (اهلل تعاىل هماشيخنا عليه رمح ةسك والدي وداشيمن)كما يف   {نْيَ ل  صَ مُ الْ 
  : هو وغريه و (املعيار)املذكور يف 

   أيا علماء الدين ذمي دينكم      
إذا ما قضى ريب بكفري بزعمكم 
قضى بضاليل مث قال ارض بالقضا 
دعاين و َسد  الباب دوين فهل إىل 

   ريب الكفر مين مشيئًة       إذا شاء
 ه   و هل يل اختيار  أن ُأخالف دكم

تَ َحي  َر ُدل                 وُه بأوضح دجة               
  و ل م يرض مين فما وجه ديلِت 
     فهل أنا راض  بالذي فيه شقويت 

دخويل سبيل  بين             وا يل قضيِت   
       ةفهل أنا عاص  باتباع املشيئ

 ي               لت           وا بالرباهني عفباهلل فاشف               
الفسوق باختيارمها  الكفر و االفاسق أراد اهلل منهم الكافر و، ف 1بختيار ملا له من الكسيف عني اإل نه جمبور  أألن جوابه 

هذه األبيات  ستاذ أيب سعيد بن لب عنألُ ل باحملال و فلم يلزم تكليف  ، ختيارمها االفسوق ب منهم الكفر و مكما أنه عل،
  ه :اآلخر هو قول و بيتاً ، ثالثنيأددمها ينيف عن  انجواب

                                                             
،  ها قبلمفي غريه بأنه داخل   ذرعي ورده األ و ، م يصح ال باالدرام ل ها و ب  مق من غري عالاتفافلو جرى . العلم بأفعال النسك : زاد بعضهم 

 . مؤلف   .ه ا .يف داشيته على اإليضاح بتصرف  هكالم  .  ه ا. وذصه  ة  ىل نيإاألركان ال يتاج  منعلى أن غري اإلدرام 
 هححص هو ما و، كفر أن كان يعتقد ال و فيصح، بالتبعية  مسلم   خرج به دج صيب   و،  هعن ال و أصلي   أي : ( :من كافر   ح  صِ فال يَ : )قوله  1

ألن اعتقاده ،  هالفخ اينيو ر ختار الا و، بطال االبطال بنية اإل ةنيباحلج ال يبطل  و، عن دكم اإلسالم  هم يرج ألن اعتقاده ل ، اينيو والد الر 
 عتقده معه واا إذا الثاين فيم و ه ،درامإن األول فيما إذا أعتقد ذلك بعدأ قد يؤخذ من صريح علتيهما و، ية القربة ن اد  ضَ يضر ألن اعتقاده يُ 

تحقيق جريان ال وته ضر ، ، أو يف صالضر ي وله ل موضو لو أعتقد ذلك يف صومه أ : ول ديث قالعتمد األاكأن بعضهم  و، ليس ببعيد 
كما يف . بعد الفراغ  و ءناثأي يف األ بطال املطلق مطلقاً بنية اإل طلبها ت فإن، خبالف الصالة  ، أيضاً  ءو ضالو  التفصيل الذي ذكرناه يف الصوم و

رجحني يف هب مالك قولني مبن تركي العشماوية أن يف مذا على ِتيف داشية الصف و: قلت    .ه . اداشية ابن دجر على إيضاح النووي 
رفع الواقع  و، للواقع  بعد الفراغ رفع   هلكون اً ر ظن:  ي. أول أظهرمها األ و، بعد الفراغ  يف األثناء و، أو فقط  ءناثا يف األهَ ض  فَ  بطالن الصالة و

 . لفؤ م . ا ه  .املراد بزيادة    .ه ا. ال حمُ 

 لي بن أيب طالب  اليهودي ألمري املؤمنني ع و، نظريه سؤال إبليس لعيسى عليه السالم  ت :قل :( ..إخلسؤال إبراهيم بن سهل اليهودي: ) هقول 2
 ؟ . ال ما كتب اهلل عليكإ كتقول لن يصيب تَ سْ لَ أَ  : فقال، ن إبليس اللعني ظهر لعيسى عليه السالم أففي كشكول العاملي . رضي اهلل عنه 

 و ه ،ترب عبادإن اهلل تعاىل ي، يا ملعون : )فقال له . ر اهلل لك السالمة تسلم فإذا قد   ،ا اجلبل هذ ذروةنفسك من  مِ رْ افَ  ( . قالبلىال : )ق
 امليهذا كالم الع . هودي  ي ها جرت بني أمري املؤمنني رضي اهلل عنه وأن قال  و، هذه املناظرة بعينها أوردها الرومي  و ه( .أن يترب رب ليس لعبد  

 . مؤلف   .ه. ا 

ا ن يعتقدو أهذه األمة  ىفعل، كتبها عليهم يف اللوح احملفوظ قبل خلقهم   ، اهَ ر  شَ  ألن اهلل خالق أعمال خريها و ( :..إخلنه جمبور  )أ ه :لقو  1
، قدر يف ال واكلممِت أن يتأُ على  ةعزم: )يرفعه  ةرير هعن أيب  زمعدي يف الكامل من دديث عبد الرمحن القطامي عن أيب املهبن ذلك ملا رواه ا

التصديق :  وه مان شرعاً  كل على أن اإلييشلكن .  لسيوطيلكما يف اجلامع الصغري   ( .مِت يف آخر الزمانأُ شرار  الال يتكلم يف القدر إ و
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قضى اهلل كفر الكافرين و ل م يكن 

ن هى خلقه عما أراد ُوقوعه      
 دعى الكل تكليفاً و َوف َق بعضهم
 فتعصي إذا ل م تَ ْنَتِهْج طرق شرعه

شرعه  عنه فال ترض فعالً قد ن هى
إليك اختيار الكسب و اهلل خالق  

و ما ل م يُرِْدُه اهلل ليس بكالن      
فهذا جواب  عن مسالل سالل     

 أيا علم             اء الدين ذمي دينك           م

ة       مل لريضاه تكليفًا لدى كل  
دجة    أبلغ وامللك و إنفاذه

بدعوة        وعم بتوفيق   فخص
ئة املشي باتباع شيمت كنت وإن

مشيئة      ودكم لتدبري   وسلم
قة       اخللي يف له بتدبري   مريد  
الربية      رب اهلل وجل تعاىل

ة البصري  أعمى وهو ينادي جهول  
 جةد بأوض                ح دل                     وه تَ َحي  رَ 

 رَب كَ  َشاءَ  َوَلوْ } . {َأْشرَُكوا َما الل هُ  َشاءَ  َوَلوْ }: من قوله تعاىل  نامأخوذ (الثاين) و (فالبيت األول)قال األستاذ أبوسعيد 

ةُ  فَِلل هِ  ُقلْ } : قوله و . {رَ اْلُكفْ  لِِعَباِدهِ  يَ ْرَضى   َواَل }: مع قوله تعاىل .  {َأمْجَِعنيَ  هَلََداُكمْ  َشاءَ  َوَلوْ }.  {فَ َعُلوهُ  َما  احلُْج 

 فَ ْلَيْحَذرِ }: وله تعاىل من ق (الرابع) و. ية آلا . {الس اَلمِ  َدارِ  ِإىَل   يَْدُعو َوالل هُ } : من قوله تعاىل (الثالث) و .{اْلَبالَِغةُ 

 َفاَل  الل هُ  ُيْضِللِ  َمن} :قال  و . {ُيْضِلْلهُ  الل هُ  َيَشإِ  َمن}: بل قال  (عن إرادته: )م يقل  ل و . {أَْمرِهِ  َعنْ  ُيَالُِفونَ  ال ِذينَ 

رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمن}: من قوله تعاىل  (اخلامس) و . {يَ ْعَمُهونَ  طُْغَياهِنِمْ  يف  َوَيَذرُُهمْ  َلهُ  اِديَ هَ  ْساَلمِ  َغي ْ  {ِمْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلن ِديًنا اإْلِ

من قوله تعاىل  (السادس) و.  {هِ حِلُْكمِ  ُمَعق بَ  اَل  َيُْكمُ  َوالل هُ }.  {يُرِيدُ  َما َيُْكمُ  الل هَ  ِإن  }: وله تعاىل قمع ، ية اآل. 

 َمنْ  تَ ْهِدي اَل  إِن كَ } . {ل  ُيضِ  َمن يَ ْهِدي اَل  الل هَ  فَِإن   ُهَداُهمْ  َعَلى   حَتِْرصْ  ِإن} . {الل هُ  َيَشاءَ  َأن ِإال   َتَشاُءونَ  َوَما}: 

عن  جواب   (سمااخل) و،  (وىلاملسألة األ)عن جواب  ن(ان األواليتالب) و نقيح  و ت هذيب  .بت . ا ه  .ية اآل.  {َأْدَبْبتَ 
ادسن منه  و ،على تنسيق سؤال السالل  هاهر لعدم تنسيقظهو جواب غري  و( الثالثة)جواب عن  (السادس) و،  (الثانية)

 : قول سيدنا الوالد محدون رمحه اهلل تعاىل 
 نعم قد قضى بالكفر رب الربية   

و نرضى به دكمًا من اهلل باديا 
 و سد الباب ال عبثًا به      دعاك

 و ل م يرضه و امللك أبلغ دجة     
و نأباه فعاًل منك ناد بشقوة       

 و ال أمر إال قد أُنيط حكمة   
                                                             

حنوه مما  و به أليب هلب  به النس هيلفصتب مْ لَ عْ م ي ُ  فيما ل لو أمجاالً  و، جيئه به من عند اهلل تعاىل  بالضرورة م مَ لِ ما عُ  سلم ب للنيب صلى اهلل عليه و
هل  و ؟ ، نه غري مصدقأ يف هفكيف ميكنه تصديق،  همان عدم إي همن خرب  و، يف خربه  هبتصديق قطعاً  فإنه مكلف  ، جاء الودي بأنه ال يؤمن 

 ، ماً  قدي صعب   شكال  إا هذ و .الكفر  ه بأنه ال يؤمن عنيُ مانُ  إي : إن شئت قلت و. غري مؤمن  حتصيل أنه مؤمن و : ي. أ ؟ ال تناقضإ هذا
 . مؤلف . ا ه  . (ابن عاشر ةداشية ابن محدون على صغري ميار )يف  ذا. كانظر املقاصد ، للناس فيه أقاويل خمتلفة  و
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و تعصيه إذا خالفت أمراً له و إن  
و ل م ينف عنك اإلختيار بظاهر 
 فهذا ج                   واب د              الر و داللة

   باتباع املشيئة تكن غري عاص  
 وإن كنت جمبورًا عدميًا حليلة      

 إذا ش             اء رب العال مني ل         رد مة
 . (رعاش نباعلى نظم  ةداشية ابن محدون على صغري ميار )كما يف   ه .انظر  (داشيته على احلكم)ذكر ذلك يف 

 عشر( املهم الثالث)
لسالم ا إبراهيم عليه الصالة و ىملا رآ: جاله قالوا ر ابن إسحاق عن  ب االدبار وعن كع يَ وِ قد رُ :  (تفسري اخلازن)يف 

 و ورة رجل  ل الشيطان يف صفتمث   ( .أبداً  ت منهم أدداً أف إبراهيم ال آل عند هذا تن مل أفئل) : قال الشيطان 1ذبح ابنه
: قال  ( .الشعب ا من هذاذهب به ليحتطب: ) قالت ؟( .نكابهل تدرين أين ذهب إبراهيم ب: )أم الغالم فقال هلا  ىتأ
 هُ رَ مَ أَ هلل ن اأ مإنه يزع: )قال  ( .له من ذلك دباً  شد  أ ردم به وأ هو . كال) : قالت ( .ليذحه إالبه اهلل ما ذهب  ال و)

هو  بن ودرك اإلأُ فخرج الشيطان من عندها دىت  ( .ربه طيعمره بذلك فقد أدسن أن يُ أإن كان ربه : )قالت  ( .بذلك
 ( .بحنتطب ألهلنا من هذا الشع: ) قال ؟( . هل تدري أين يذهب بك أبوك. يا غالم ) : فقال له هأبي  ثراميشي على 

ه ربه مره بأفليفعل ما ) : قال ( .مره بذلكأ هإن رب) : قال ؟( .م ل و: )قال ( . حكذن يأ إالاهلل ما يريد  ال و: )قال 
يل  عب حلاجة  هذا الش) : قال ؟( .أين تريد أيها الشيخ: )قبل على إبراهيم فقال له أع الغالم متنا افلم ( .طاعةً  و فسمعاً 

صالة والسالم إبراهيم عليه ال هفعرف ( .بنك هذاامرك بذبح أك يف منامك فءاهلل إين ألرى الشيطان قد جا و: )قال  ( .فيه

                                                             
اهلل تعاىل يف أمر  بالسب نأ تهاخلازن ما خالص غوي وبيف تفسري ال ( :..إخلالسالم ذبح ابنه إبراهيم عليه الصالة و ىما رآ ل: قالوا ) ه :قول 1

ته اتعظيم درم و، به مل فيه من عبادة ر أه ملا كان يارج أخذ بنفسه و و، هو أن امساعيل ملا بلغ معه السعي ، خليله إبراهيم يف املنام بذبح ولده 
نه أذلك  و ْوِف بَِنْذرَِك( .: )أَ فقيل له  ( .هلل ذبيح   ذاً إهو : )به قال  رَ ش  بُ  و . {َرب  َهْب يل ِمَن الص احلِِنيَ }: قال  قد كان ملا دعا ربه و و، 
اهلل  نَ مِ ، أَ ن الصباح إىل الرواح م رَ ك  فَ : أي . يف نفسه  ىو  رَ فلما أصبح ت َ  ( .هذاك مرك بذبح ابنأن اهلل ي: )إيقول له  قالالً  ن  أَ ليلة الرتوية كَ  أىر 

لك من اهلل تعاىل ن ذأفلما أصبح عرف  اً ،رأى يف املنام ثاني ىسمفلما أ ( ،ويةيوم الرت )ذلك اليوم  يَ م   سُ  مث من . فمن الشيطان أم هذا احللم 
خرب أذلك  نَ ق  ي َ لما ت َ ف، ذلك اليوم يوم النحر  يمس هفلما عزم على حنر ، تابعات تم ليال   ثالثذلك  أىقيل ر  و ( ،يوم عرفة)ذلك اليوم  ىفسم، 

 نبه مليعلم ما عنده فيما نزل  ةور شااملمن الرأي على وجه : ي أ . {ْلَمَناِم َأين  أَْذَحَُك فَانظُْر َماَذا تَ َرى  يَا بُ يَن  ِإين  أََرى  يف ا}: به ابنه فقال 
 يلقى البالء و يوطنها و ه ونفس جعيرا و عن جز إ هيصرب  يثبت قدمه و و، على طاعته  تهم عزي و، هلل اليعلم صربه على أمر  و، بالء اهلل تعاىل 

  ، املذبوح ذابح ولاهاية املشقة على  من ديث أن هذا األمر كان يف ن و، مر اهلل قبل نزوله نقياد ألإلو ايكتسب املثوبة  أنس به وهو كاملست
 انن كااحلالت اهرتتظفإذا ، كد دال النوم بأدوال اليقظة أمث ت، له  ئةً يف املنام توط والً أورد  هأن و، هيف املنام دون اليقظة  هكانت دكمة ورود

ما كانت  ألنبياء إنا اقد قال ابن عباس وغريه من العلماء رؤي و. ا يف التفسريين م هذه خالصة. دق  و رؤيا األنبياء ودي   و ،أقوى يف الداللة 
 :سلم  ليه وعاهلل  ىقال صلا مك مال يكون ذلك إال هل و،  نلبدا مادياته ال ينام إذا ن تقويإذا القلب  و، ها  ديات تهم قوي ألن قلوب ودياً 

سلم  اهلل عليه و ىلذا كان صل و، يا من سواهم كرؤ النوم على قلوهبم كانت رؤياهم   طَ ل  لو سُ  و ( .قلوبنا وال تنام اعيننأ نا معاشر األنبياء تنام)إ
ما   لوادي إنانومه ب و،  نيعلى الع النوم على القلب ال ةغلببما جيب  ألن الوضوء إن، ال يتوضا  مث يصلي و ه ،يسمع غطيط و خفنينام دىت ي
 مؤلف .   .ه . افال يعارض كما يف زرقاين املوطأ ، بالعني ال بالقلب  قعن رؤية الفجر املتعل كان مانعاً 
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، راد أمما  ئاً له شيآ ه مل يصب من إبراهيم وظفرجع إبليس بغي . (ريب رألم مضني  واهلل أل، فإليك عين يا عدو اهلل : )فقال 

ه عرض له السالم ملا إراد أن يذبح ابن أن إبراهيم عليه الصالة و عن ابن عباس   يَ وِ رُ  و. بعون اهلل تعاىل  همنا امتنعو  و
دىت  سبع دصيات  فرماه ب، الشيطان فعرض له ، ىل مجرة العقبة إمث ذهب ، فسبقه إبراهيم  هفسابق،  1هذا املشعر الشيطان ب

د اجلمرة الوسطى عن هل فرماه بسبع دصيات دىت ذهب مث عرض، مث عرض له يف اليوم الثاين عند اجلمرةاألوىل  ، ذهب
مر ألإبراهيم  ىضممث  . رماه بسبع دصيات دىت ذهبفالكربى  ةدركه عند اجلمر أمث  ، فرماه بسبع دصيات دىت ذهب

ن تصريح أال يفاك  و.  2ما أفاده اخلازن   .ه ا. اآلية .  {فَ َلم ا َأْسَلَما َوتَ ل ُه لِْلَجِبنيِ }: قوله  هو و، جل  و اهلل عز
 هعن ذبح ولد هله يف اجلمار الثالث ليصد ضَ ر  عَ ا ت َ م   اخلازن بالرواية عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن الرامي للشيطان ل

الروض الفالق يف )ن ع (املختصر ة زرقاينداشي)يف  ونا مر فيما نقل كنملاهيم هو املوافق إبر  ه هومره اهلل به يف منامأالذي 
منهما   له يف كل   ضَ ر  عَ ا ت َ م   ه ليمساعيل برمإنه أمر إبالصواب النه هو  و، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  (املواعظ والرقالق

ا م   ه ليه إسحاق برمنبأمر انه أال  و:  (مام خليلمناسك اإل)عن  (زرقاين املختصر ةداشي)ن يف نو كما مر يف ما نقله ك
 دد  أل هُ دْ نِ سْ م يُ  ل  ألن خليالً  ( ،بن عاشر  اعلى نظم  ةداشية ابن محدون على صغري ميار )كما يف .منهما  له يف كل   ضَ ر  عَ ت َ 

ل ما محدون مل ُيسنده ألدد  بل قا: إن سبب ذلك على ما قيل أن الشيطان تعر ض إلمساعيل...إخل . و كذا ابن  بل قال
 يف كل   هبصمره حأن اخلليل أ و ، نإبليس إلسحاق يف املواضع الثالثة الِت هي حمل الرمي اآل ضُ ر  عَ سبب الرمي ت َ نصه : 

،  1حيحهو خالف الص و ، مساعيلإعلى القول بأن الذبيح إسحاق ال  كالمه مبين    أيضاً  و   .اه. منها بسبع دصيات 

                                                             
ن الكربى ألكلك  بذ ىها تسم نأظاهره  و، تبعه اخلازن  و، كذا رواه البغوي  و، ىل مجرة العقبة إمث ذهب   ،من : أي ( هذا املشعر ب: ) هقول 1
 . مؤلف .  ه ا.  ىيها ذلك كما ال يفعليصدق  ال شك أن من و، كما يف خمتار الصحاح   . عقبات اجلبال : واددةيف اللغة  (العقبات)

ن : )أفنودي من اجلبل :  يأ . {َونَاَديْ َناُه أَن يَا ِإبْ رَاِهيُم َقْد َصد ْقَت الر ْؤيَا}: قوله تعاىل  و: قال بعده  و ( :ما أفاده اخلازن   .ه)ا  ه :قول 2
 و اً مصدق جعله و، كذلك الولد  و، مر اهلل تعاىل نقياد ألاإل نه كمال الطاعة ومديث ظهر  ( .يا إبراهيم قد دصل املقصود من تلك الرؤيا

، مر اهلل تعاىل ألالمهما هو إس و، فقد دصل املطلوب ، فعل ما يفعله الذابح  ونه ، مكب ما أ ىأت ه ، وو جمهود نه بذل وسعهم يذبح ألل هو 
ِلكَ  ِإن اَقْد َصد ْقَت الر ْؤيَا }: فلذلك قال ، قيادمها لذلك و ان ه دول حطاعته العفو عن ذبيف  هجزاه اهلل بإدسان: يعين  . {اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي َكذَ 

َذا هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنيُ  ِإن  } . اتنكذلك جنزي احملسنني يف طاع  ه ،انا كما عفونا عن ذبح ولد  :املعن و.  ديث ، ختبار الظاهر اإل : أي . {هَ 

ذحه اابنك ففداء هذا : )فقال  ، نقر أأملح  بش  ك  معه و فإذا هو جبربيل و، نظر إبراهيم قيل :  . {َوَفَديْ َناُه ِبِذْبح  َعِظيم  }. اختربه بذبح ولده 
كثر املفسرين أقال  . هذحف ، منحر من املنتى به أ و، فاخذه إبراهيم ، َكب  َر الكبش  و، جربيل  رَ ب   كَ  و ابنه ، رَ ب   كَ  و، إبراهيم  رَ ب   كَ فَ  ه( .دون
دق له أن يكون :  قال سعيد بن جبري . ابن آدم هُ بَ ر  إبراهيم هو الذي ق َ  هالكبش الذي ذح: قال ابن عباس  و . خريفاً  أربعنييف اجلنه ى رع

املراد    .ه ا ِه .نِ مِسَ  و همظعل: قيل  و. لعظمه يف الثواب : قيل  و. نه من عند اهلل تعاىل أل عظيماً  يَ م   سُ : قيل  و. مرتني  لَ ب  قُ فقد ت ُ  ، عظيماً 
 . لفؤ م   .ه . اتفسريه  مننقله 

 ه  :مساعيل لوجو إسحاق ال إالذبيح أن من  : يأ ( :هو خالف الصحيح و) ه :قول 1
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لم ملا أراد س اهلل عليه و ىن إبراهيم صلأ جلمارا أن دكمة رمي ة(فحالت) و( الكربى ىالفتاو )دجر يف  نبا  قالفمن مث

األرض  يف عنه ىت غابد عزمه عن ذلك فرماه بسبع دصيات   يِنَ ثْ ل اجلمرة األوىل ظهر له إبليس اللعني ليُ حم ذبح ولده عند
حمل مجرة  إىلمث انتقل  ، دىت غاب يف األرض أيضاً  فربز له اللعني فرماه بسبع   ىل حمل اجلمرة الوسطىإمث انتقل إبراهيم ، 

 إدياًء لتلك املنقبة رميالفلذا وجب . ا كما جاء ذلك كله يف دديث دىت غاب يف األرض أيضً  فرماه بسبع   هل زرب العقبة ف
عليه دىت لو برز  ه يف دفع الشيطان بكل ما نقدرنقتدي ب و، معامله حُنِيي  و ه ،بينا إبراهيم لنتذكر ألالعظيمة الِت وقعت 

ب الرمي باحلجارة وجو  ظهر مبا تقرر دكمةُ  و. ن يتذكر ذلك أمن مث ينبغي لإلنسان عند الرمي  و ه ،كما دصب  هلنا حلصبنا
 و، كربون ت اهلل ربكم: عن اجلمار  لئِ قد قال سعيد بن منصور ملا سُ  وأن ذلك تعبدي . الرد على من قال  و، دون غريها 

 .هلذه املهمة العظيمة  هفتنب   .ه ا. مون تر وجه الشيطان  و، أبيكم إبراهيم تتبعون  ةمل
 عشر(املهم الرابع )

 على القول ها بناءً يف هذه السنة أو يف غري  و،  أو حراً  اً ر باهلل تعاىل يف أن يسري  خرييستحب ملن عزم على احلج أن يست
ما كان صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كلها ك: ) (البخاري)ملا يف  رتيأو يكأن يشرتي  و، الرتاخي ب

 و هملكرو ا احملرم و ا ال دخل هلا يف الواجب و            ه ألن، يف نفس احلج  ليست االستخارة و ( .يعلمنا السورة من القرآن
يف  و.  {َكاِفُرونَ ُقْل يَا أَي  َها الْ }:  (األوىل) صفتها أن يصلي ركعتني من غري الفريضة قال بعضهم يقرأ يف و.  1املندوب

                                                             
ْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبيًّا م َن الص  }فقال تعاىل  ذبيح ،بعد الفراغ من قصة ال قحإسلبشارة ب تعاىل ذكر ااهللن : أول األ تدل على أن  . {احلِِنيَ َوَبش 

 .املذبوح غريه 
ْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوبَ }: أن اهلل تعاىل قال يف سورة هود : الثاين   و قد وعده بنافلة   بح إسحق وذفكيف يأمره ب . {فَ َبش 

 ؟ .هو يعقوب بعده 
 . ه على الذبحرب هو ص و . {الص اِبرِينَ  م نَ  ُكل  َوِإمْسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل  } : مساعيل بالصرب دون إسحق يف قولهإوصف  هأن ثالث :ال

 .له بذلك  وىفف حنه وعد أباه من نفسه الصرب على الذبأل . {َق اْلَوْعدِ ِإن ُه َكاَن َصادِ }: مساعيل بصدق الوعد بقوله إوصف  أنه: الرابع 
ش لكبرأيت قرين ا: شعيب قال ال. درتق البيت يف زمن ابن الزبري الكبش كانا معلقني على الكعبة يف إيد بين إمساعيل إىل أن ا ينقر  ن: أاخلامس 

و قد بالكعبة  بايف ميز  هقرنيب لَ  ُمَعل ق  ش بن رأس الكإ سالم وأول اإل لقد كان، الذي نفسي بيده  و: قال ابن عباس  و. منوطني بالكعبة 
أين  ، أصمعييا : يل   فقال؟ . مسعيل كان أو إإسحق  ، أذبيح ال العالء عنبن  وسألت أبا عمر  األصمعي :وقال  بس .ي: يعين . دش و 

مر بن القرطيب سأل ع و اهلل تعاىل أعلم . قال هالبيت مع أبي بن ذي، و هو المسعيل إما كان  إن؟ مكة  بإسحق مىت كان  ذهب عقلك ؟
يا أمري :  قال مث : إمسعيل .فقال ؟ . تعاىل بذحة  أمره اهللإبراهيم  إسالمه : أي ابيندسن  سلم وأكان  و،  اليهودمن علماء  رجالً  عبدالعزيز
نه إسحق أ أمر اهلل تعاىل بذحه ، و يدعونهو الذي  أبوكمعلى أن يكون لعرب اونكم يا معشر يسدلكن  و، لتعلم ذلك  ، إن اليهوداملؤمنني 

 . فؤلامل . من تفسري اخلازن بتصرف     .ه ا. بوهم أ

: )يستحب ملن عزم على احلج أن يستخري اهلل تعاىل..إخل( : ملا يف اخلرب الصحيح : )من سعادة ابن آدم استخارة اهلل ، و من شقاوة  قوله 1
تركه استخارة اهلل( . أفاده ابن دجر يف داشية اإليضاح ، قال : و األوىل له تقدمي اإلستشارة ممن يثق بدينه و خربته وعلمه دىت عند ابن آدم 

شريه التعارض ، ألن الطمأنينة إىل قول املشري أقوى منها إىل النفس لغلبة دظوظها و فساد خواطرها . ا ه  . و يف اإليضاح : و جيب على من يُ 
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ة.اه . حن يبذل له النصيحة ، و يتخلى عن اهلوى ، و دظوظ النفس ، و ما يتومهه نافعاً يف أُمور الدنيا ، فإن املستشار مؤمتن ، و الدين النصيأ

اشية دبلفظه . قال ابن دجر وال يأخذ الفأل من املصحف ، فإنه مكروه  ، و قيل درام ، و فعل البدر بن مجاعة له اختيار  له . ا ه  . و يف 
 ابن محدون على صغري ميارة ابن عاشر  : و من أفراد الكهانة ما أشار له ابن عرضون بقوله :

و قرعة النس      اء و الرج      ال              
و اخلط و اجلزم الصغري و الكبري 

فاعله     م جُمَر ُح الشه     ادة               
            و م     ا به اكتسبه د     رام        

و كل من يسمع كاهنا فقد          
 ال يعلم الغيب سوى اهلل العظيم 

و أخذ ُمْصَحف  ألجل الفال   
من الكهانة و وزرهم كبري         

و ال يؤم ل ه     ا على السمادة     
نص  على ذا كل      ه األع     الم           

              عصى إل ه     ه و دين     ه فق     د      
 سبح       انه ج        ل إل هن       ا العلي            م

دول  ج قال : فأما قُرعة الطيور و األنبياء و حنوها ففي عقدة عدة املريد أن ها من باب االستقسام باألزالم . و يف )شرح النصيحة( أن داصلها 
خص : دول تراجم  ، لكل اسم  ترمجة  وَذُص ُه ، يذكر فيها من املنافع و املضار  ، يُقال للشمرسوم  يف بيوته أمساء األنبياء و الطيور ، و بعد اجل

ل من أ)َغم ض عينيَك و ضع إصبعك يف اجلدول( . فإذا وضعه على اسم  قُرَِلْت ترمجته ليعتقد أنه يكون له ذلك املذكور فيها . و أما أخذ الف
أن أخذ الفأل من املصحف درام . قال : و أما اخلط و اجلزم الصغري و الكبري من الكهانة . فقال  املصحف ، فمن الذخرية : قال الطرطوشي

القباب يف بعض أجوبته : و أما املشتغل بالكهانة بضرب اخلط أو غريه فذلك من أكرب املناكر . و يف )شرح النصيحة( : اخلط هو دساب  
أو  ُلْوَن به لإلطالع على املغيبات ، و من أفرادها أيضاً ادعاء الغيب بنظر كتف كما يف )شرح اجلامع( ،معروف  عند أهله ، يَد ُعْوَن أهنم يَ تَ َوص  

يضًا أ تنجيم  كما يف )شرح اجلوهرة( أو مساع رعد  كما يف )شرح النصيحة( فاملشتغل بذلك يذكر أُموراً تقع للملك و أرباب الدولة ، و قد يذكر
لغالء و الرخاء ، و موت األعيان و العلماء و الصاحلني ، و يف ذلك من الفت ما ال يفى . و يف )شرح اجلوهرة( شأن الكنوز و الدفالن ، و ا

والها ل : ال أرى أن يَِل  للُمَنج ِم مايأخذه من األجر على تنجيمه ، و كذا ما يدفع على وجه اإلدسان إن كان على وجه مكافأة النجامة ، و
ما يأخذه على وجه احملابات َأَشد  يف املنع . ا ه  . املراد نقله من كالمه رمحه اهلل تعاىل . ا ه  . و قال يف )فتح الباري( :  ما أدسن به إليه ، و

 سيوطي ،لالفأل احلسن  شرطه أن يقصد ، فإن  قصد ل م يكن دسناً ، بل يكون من أنواع الط يَ َرِة . نقله املناوي يف كبريه على اجلامع الصغري ل
 و قال : و هذه فالدة  َقل  من تَ َعر َض هلا . ا ه  .مؤلف .

قوله : )و ليست اإلستخارة يف نفس احلج..إخل( : قال ابن دجر على االيضاح : يؤخذ منه أنه ال استخارة يف الواجب ال ُمَضي ِق ، و هو و 
يف تأخريه  هذا ال يُ َتَصو ُر إال يف ال ُمَوس ِع دون ال ُمَضي ِق ألنه ال رخصةظاهر  ألن معن اإلستخارة : طلب خري األمرين من الفعل اآلن أو تركه ، و 

 . ا ه  . مؤلف .
: )ألنه ال دخل هلا يف الواجب..إخل( كما أشار إىل ذلك شيخ شيوخنا خامتة احملققني يف نظمه املشهور يف طلب التقويض و ترك التدبري  قولهو 

 بقوله :

ام  ر   و أما الذي للشرع فيه أو 
لكن مع التدبري كن متربًأ 
 فكسب             ك للتدبري لي      س مؤث          راً 

فال ترتك التدبري فيه فتخسر           
من احلول لو ال اهلل ما كنت تقدر 
 أُِم           ْرَت به شرع          اً و ريب ال مؤث       ر

ه طلب منه أن يدبر من كسبه الذي أقامه اهلل فيه ما يصري به مستطيعاً فلذا مسُ َي )صرورة( ، و لكنيعين أن املكلف إذا ل م يج دجة الفرض يُ 
ما ،  ال يعتمد على ذلك ، بل يتربأ من دوله و قوته الذي بيده املشيئة و التأثري يف كل األمور ، و ليس لكسب العبد و تدبريه تأثري  يف أمر  

 . ا ه  . مؤلف . {َوَما َتَشاُءوَن ِإال  أَن َيَشاَء الل ُه َرب  اْلَعاَلِمنيَ }،  {ُقْل ُكل  م ْن ِعنِد الل هِ }
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َورَب َك }:  (األوىل)زين الدين العراقي أن يقرأ يف  مأختار اإلما النووي و هختار ا اهذا م . {ُقْل ُهَو الل هُ َأَدد  }:  (الثانية)

إيضاح )ل ابن دجر على قا. ية اآل . {ُمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمَنة  َوَما َكاَن لِ }:  (الثانية)يف  و، ية اآل.  {َيُْلُق َما َيَشاُء َوَيَْتارُ 

ل اإلخالص بق و،  {نَ تُ ْرَجُعو }: ىل إ {َورَب َك َيُْلُق َما َيَشاءُ َوَيَْتارُ }ل أن يقرأ قبل سورة الكافرون ماألك و:  (النووي

العمل  و عتقادإلخالص اإالقصد منهما ، إذ سورتني الك  اناسبهنما منأل {م ِبيًنا}  :ىلإ {َوَما َكاَن لُِمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمَنة  }
نه أعة قياس ما قالوه يف اجلم و، هار العجز ظإ صدق التفويض و و، القصد إظهار الرغبة  ا ، إذدر إن مل ي هنا وا سبافن، 

 ك بعلمكخري ستأين إاللهم : ) 1مث يقول. ن قرأ بغري ذلك جاز إ و   .ه ا. يف الثانية  ما مع هلو نسي ما يقرأ يف األوىل قرأ
يوب ، الغأنت عالم  و، ال أعلم  تعلم و ال أقدر و فإنك تقدر و، أسألك من فضلك العظيم  و، رك بقدرتك قدأست و ،

جله آ له وعاقبة أمري عاج معاشي و يل يف ديين و خري   -كرهاذ وي–لحج يف هذه احلالة ل اللهم إن كنت تعلم أن ذهايب
جله آ مري عاجله وعاقبة أ معاشي و يل يف ديين و نه شر  أإن كنت تعلم  و، مث بارك يل فيه ، يل  هُ رْ س  يَ  و، قدره يل اف
  2نشردت له نفسهاملا  ستخارةمث ميضي بعد اإل ( بهيِن ض  مث رَ ، ر يل اخلري ديث كان أقدُ  و، اصرفين عنه  و،  عين هصرفاف

إبراهيم  باللهم ر ) ه :قال عند نومأن من غريي  و مما جربته يف نفسي  و. بزيادة  (شيخنا رمحه اهلل تعاىل ةداشي)كما يف 
فرقان العظيم ال الزبور و اإلجنيل و نزل التوراة و، مإسرافيل  ميكاليل و رب جربيل و و  يعقوبو  رب إسحاق و  موسى و

جيعل مهته  و، دىت ينام  (يا عليم يا خبري): مث يقول  اخلبري( . ميين العلأنب،  اخلريات منامي ما ترى فيه اخلري و ين يفرِ ، أ
بل قال ابن دجر  .بل من تعذرت عليه الصالة استخار هبذا الدعاء  . ن شاء اهلل تعاىلإفإنه يراه  هفيما يريد أن يراه يف منام

إذا أراد أددكم ) : علىي  ة جلاز فإن ظاهر خرب أيبالاستخار بالدعاء املذكور يف االستخارة بدون الص: لو  (اإليضاح)على 
 ارة ال يف       تخسال اإل         يف كم ط  شر  تذا تيسر إن الصالة أ و ه ،صار عليتقإلا السابق جواز ءا      ذكر حنو الدع و (فليقل أمراً 

                                                             
لسالم على ا الصالة و و، ختمه باحلمد هلل  يسن افتتاح هذا الدعاء و و: قال النووي . ال فيها  عقب الصالة : يأ ( :يقول)مث  ه :قولو  1

دجر ابن كما يف   اً أيض ءالدعا ءثناأسلم يف  يسن الصالة عليه صلى اهلل عليه و و، األدعية  رلكسا  : أي. سلم  اهلل عليه و ىرسول اهلل صل
 . مؤلف   .ه ا. اإليضاح 

ستخارة بل اإلق ىل فعل ذلك الشيء داصل  إ ميل  أو عن هوى  ئاً م يكن ناش ما ل: أي  ( :له نفسه نشردتا امث ميضي بعد االستخارة مل) ه :قول 2
ليستخري اهلل  ه ، تركال و ءإىل فعل ذلك الشي م يبق هلا ميل   ستخارة قد جاهد نفسه دىت لينبغي أن يكون قبل اإل : ن مجاعهفمن مث قال اب، 
رها دالم املراقبة ستخارة اىل آخول صالة اإلأأن يكون من  و، يف الصدق  دد القسمني خيانة  أىل إفإن تسليمه القياد مع امليل ، له  م  ل  سَ هو مُ  و
 هُ فَ ق   وَ فإن ت َ  ، ف  ق  وَ ون ت َ نشرح له صدره بدا اعلى م قدم بعدُ أن يُ  و ه ،مقت ناجيه دقيق بطرده ويُ  لتفت عن ملك  ا من فإن، تعاىل  سبحانه و هربل

ستخارة اإل رُ ر  كَ نه يُ أ ذي يظهرفال،  م ينشرح صدره لشيء   نه لأ ضَ رِ لو فُ  و: قال ابن دجر  . بتوضيح     .ه ا. اهلل تعاىل  ةخبري  وق  ثُ وُ  فُ عْ ضَ  بعدُ 
مث  ، مرات   بعسخر ربك فيه تساف إذا مهمت بأمر  ) :  أنسخربيف  ما و ، إن زاد على السبع دىت ينشرح صدره لشيء   و ل هادعا ها و بصالت
  سناده غريب  إ أن اخلرب على،  ذ انشراح الصدر ال يتأخر عن السبع، إعلى الغالب  ىجر  هُ ل  عَ لَ  ( .فإن اخلري فيه، ىل الذي سبق إىل قلبك إانظر 

َر ، و إال شرع فيما يسر له ، فإنه عالمة ، ن كرر الصالة إ و م ينشرح صدره لشيء   نه لألو فرض  و. كما يف األذكار  فإن أمكن التاخري َأخ 
 مؤلف . يف رؤية ما يريده يف نومه . ا ه  .اإلذن و اخلري إن شاء اهلل تعاىل . ا ه  . بتصرف . قلت : و حمل هذا إذا ل م يعتمد فالدة ما ُجر َب 
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 .هم فافستخارة الذي ذكره قبل ملصلحة اإل صل  ألنه حم  هو دسن  و، هذا خالصة كالمه . صحتها 

 عشر( املهم اخلامس) 
ليه أهل املدينة فكتب إ ، شهراً  عشرينقام مبكة أاملدينة  د بن عيسى العباسي ملا ويل مكة وأن داو  (طبقات احلنفية)يف 

 :مبكة قصيدة منها  هباملدينة أفضل من مقام هن مقامأيعلمونه  و، ل إليهم تحو  اليسألونه 
    و مكة ليست بدار املقام

 قم ببالد الرسول الِت و
                        ارهآث          فق                     رب النيب  و 

 ىمن قد مض ةكهجر  فهاجر 
 نيب اهلدى  ها اهلل خص   ب

 ىو       ق  بقربك من ذي ط          أد
 :اهلل تعاىل به من الكرامة والفضيلة منها  اما خصه مكة و فضل من أهل مكة بقصيده يذكر فيها فأجابه رجل  

ا               همأُ تفوق  الد            ب ي  أ و
          هاحتت األرض من ىريب دد و
           قيما م               من فيهيبيت امله و
                  فضله مسجدنا بني    و
 اد                                  إلينا العب جحنن حت و
     أمحدنيب اهلدى                  امن و
 ا                                  رو         تفخم ه ب ذينال              امن و

قرى                  مكة مكة أم ال و 
     يف اللذ ددىال شك يثرب  و
            ىبرغم العد اإليه ىل  صَ يُ 

        ىمر  اذ على غريه ليس يف
       بوتر احلصى عثاً فريمون ش

   ى         تدبا افين و فينا ترىب   و
          ا                                                فال تفخرن علينا بن

 :ولبعضهم ( : كشكول العاملي)يف  و ( .على نظم بن عاشر ةداشية ابن محدون على صغري ميار )كما يف 
      ال تنكرن ألهل مكة قسوةً 

    هو نبيهم  آذوا رسول اهلل و
 هد زار        خاف اإلله على الذي ق

البيت فيهم و احلطيم و زم            زم  و 
دىت مح            اه أهل طيبة منهمو 

 رم                      ه إال حم       اً فال يأتي                      سلب
 : قلت يف جوابه و

ال تنكرن ألهل مكة رأفًة      
آوى رسول اهلل مؤمنهم كما 

  هدج    جعل اإلله على الذي قد

و لديهم الرمحات دومًا تنزل       
رَسُل 

ُ
يف دجرهم ُوِلد الصفي  امل

 ثوبني ال ب هم             ا ُذنوب  تفع            ل
 و قُلت يف جوابه أيضاً :

    ال تنكرن ألهل مكة قسوة
        لكنها رمحة  عادت ملؤمنهم

قد ف  إن كان كافرهم آذى النيب 

    يف اجلاهلية دني الكفر حمتكم  
     ملا غدت رمحات اهلل تقتسم

      واه من بشعار الدين متسمآ
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ا ن زاره سلبما خاف ريب على م

 هزالر لوىل  م ل ال              ا جع               م إن و
بل دل يف أمنه كالطري يرحتم 

 م          ثوبني مالبسا و الذنب مرتس

 عشر(املهم السادس )
ا زاد على م و، احلج ك يف العمر مرةً  سلم الوجوب كذا السالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه و و ةالصال كمدأن علم إ

هكذا قال .  ةحلوقلا تعوذ وال التكبري و التسبيح و ليل وهالت و تانالشهاد احلمد و ستغفار ومثلهما اإل و، ذلك مستحب 
أن الثواب  و،  ْذ(عِ تَ سْ ا) و (رْ ب   كَ ) و (حْ ب  سَ فَ )كورات بصيغة األمر حنو استدل على ذلك بورود املذ  و، بعض شرح أم الرباهني 
ألنه يكره له قوهلا  هن دسن بضاعتمقاهلا ليعجب غريه إذا اب البياع ثفال ي، إذا قاهلا بقصد الدعاء  ال يصل للمصلي إال

 ند األكل وع يف املواضع القذرة و اجلماع و وبيت اخلالء  يف احلمام و طاس وعال كما تكره عند الذبح و  ، يف تلك احلالة
 : قد نظمها بعضهم بقوله و 1غري األخري شهدالت يف رة وآخر املكتوب وثالع الشرب و

  ة      عثر  ذبح  عطاس  أو مجاع  
أو داجة اإلنسان فاعلم عندها 

         وأكل  مثله  ام  و كذاك مح  
 د  تشه ر املكتوب زد و         و بآخ

    ملبيع  أو شهرة   ب  ج  عَ ت َ  و 
يع شف ل  جَ كرهوا الصالة على أَ 

       و مواضع األقذار للرتفيع
 ع              ذاك حث رفي غري األخري و

الصالة رون أفعاهلم للنظر إليها بهفإهنم يش، غريها  يلحق هبذا عندي ما يصدر من العامة يف األعراس و و:  عقال الرصا  
بناين على ال)عن  انقله شيخن كما. ا ه  . لعب الوقار من ضحك و سلم مع زيادة عدم االدرتام و و عليه صلى اهلل عليه

 ( .منسك الشيخ يىي احلطاب
 عشر(املهم السابع )

صيب فأُ ، هلها أ ههدمها ملا تكرب علي احلمريي ملك اليمن بعد أن عزم على تبعالكعبة املشرفة كسوة كاملة  ىأول من كس
ال ) اً :ء مرفوعفقد جا، الصحيح إميانه  و، بعد أن رجع عن عزمه على اهلدم  مل يصل له الشفاء إال و، ألطباء ا اأعي ء  بدا
بفتح النون  طع  ن مجع:  اعنطألا اكعبة أنه رأى يف املنام ان يكسوها فكساهلل هسبب كسوت و ( .فإنه كان مؤمناً  اً عَ ب   ت ُ ا و بتس
كسوها ن يأيف املنام  أىر  هي اجللود مث و . نطوع و ع  طا : أناجلمع  و. سكوهنا  و ءالطا تحف وادد  مع كل و كسرها و  

                                                             
نه : أ ته ما خالصشيخنا رمحه اهلل تعاىل (عانة)إ و (فتح املعني)ففي  ، شافعيلل خالفاً  مالك   عند: أي  ( :خرياألغري يف التشهد  و: )قوله  1
 و ده ،رو و ان به لعدم يتاإل ءفال جيزي، ى النيب دون أمحد عل أوعلى رسول أو  اللهم صل على حممد  : )هو  و، ا هَ ل  ق َ قتصار على أَ فيه اإل ن  سَ يُ 

ها  ألن،  اخلطبة يف ه(علي)ت دون أجز أما  إن و، و النذير أالنذير  وأ ريالبش و بالعاق و رعلى احلاش، أو سلم  اهلل عليه و ىصل يءز كذلك ال جيُ 
رعاية  و، حلروف ا من رعاية الكلمات و، سلم فيه شروط التشهد  يه واهلل عل ىشرتط يف الصالة على النيب صلنه يُ أعلم ا و، أوسع من الصالة 

على ما  قويل   ن فيه نقل ركن  أل و، على التخفيف  هعلى اآلل فيه لبنالفيه ال تسن الصالة  و، ها بالعربية  كون و ، هِ سِ فْ ع ن َ ا مسإ و، التشديدات 
هو القول  و ، ح  صَ ل األَ اختري مقاب و يف قول  ، ل  ُمْبطِ نقل الركن القويل عن حمله  و. أتى به يف غري حمله : ي أ ل .قيل به يف الصالة على اآل

 . مؤلف   .ه ا.  هماكالم  ةهذا خالص . ح  صَ يف مقابل األَ  أداديث   ةيف التشهد األول لصح ن  سَ تُ  لبأن الصالة على اآل
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 (شرح مسلم للنووي)كذا يف   . التحسني والتزيني: ري بالتح و.  ةمزين : حمربة أيأو قطن   ان  كت من هي ثياب   و لل ،صاالو 
ذكر يف  و. سنة مالة عكان قبل اإلسالم بسب  أن تُ ب  َعاً  ذكر ابن قتيبة و.  ميانية   ة  خمطط ر  محُ  وهي ثياب   ( :نعال نبا)يف  و. 
 تبع   ناس بعدال اساهكمث   ( :ين على البخاريالقسطال)كذا يف  و، د أدإن أول من كساها عدنان بن  (تاريخ ابن أيب شيبة)

ها امث كس، تح مكة م فلكعبة عاى ااهلل عليه وسلم كس ىالنيب صلأن داصلها  ةمتفرق األزرقي روايات   وىر  و. يف اجلاهلية 
ا كان فيه من الفت سوُتا مبكغل عن  فشُ  ما سيدنا علي  أ و، ميانية  اً برود عثمان رضي اهلل عنهم القباطي و عمر و و أبوبكر  

كان  و ،فكان سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه يكسوها من بيت املال القباطي ، عبد اهلل بن الزبري  ها معاوية واكس و، 
مث مكان  ،كسوها مرتني يمث صار معاوية ، يوم عاشوراء  ىكستُ كانت  و، كذلك معاوية  و، الديباج  هاري يكسو ابن الزب

األبيض يوم  الديباج و، باطي يوم هالل رجب الق و، يكسوها الديباج األمحر يوم الرتوية ، فمرات  ثالثمون يكسوها أامل
ن الناصر ملا كان زم و، يف زمن املتوكل العباسي  ُتكسىكذا كان ه و:  (ينالقسطال)يف  و، من رمضان  سبع  و عشرين

 لةستما و ثالث  و أربعنيأنه يف سنة  إال . نبه من ذلك الزمان اىل اآلى كسفهي تُ ، السواد من احلرير  تالعباسي كسي
: كعبة فقال كسوة ال  دسنة يف سواد قد ذكر بعضهم دكمةً  و . سوداً  نمن القط ياباً ث تْ يَ سِ فكُ ، من ريح شديدة  تقطع

ن وقف عليها أىل إا ه سوتكمل تزل امللوك تتداول   و، عليهم  ناً ز س السواد دبدوله فل اكانو   اً ناسأُ  فقد ىل أنهإكأنه يشري 
 طرف القليوبية مما يف س(بسو ) ىتسم سبعمالة قريةً  مخسني و و ف  ي  الصال إمساعيل بن الناصر حممد بن قالوون يف سنة ن َ 

  ه ا .قضاء اخلالفة من بغداد امللك الظاهر بيربس الصاحلي صادب مصر انها من الرتك بعد اأول من كس و.  رةيلي القاه
ديع وهذا آخر ما يسر اهلل مجعه يف هذا الكتاب الب . اهلل تعاىل مارمحه (داشيته على منسك الوالد)يف  اشيخن أفاده .

اىل على تيسري الشروع أمحد اهلل تعف ، ريها مما يتعلق هبذا املوضوع الرفيعلمة األعالم وغما تفرق يف مناسك األ تاتاجلامع لش
أسأل اهلل أن يعم  ، نوسأنظامه احملسوس يف مدة صيفِت مع األهل يف الطالف امل ىل مواده وإمع اإلهلام  مهمتاإ و تأليفه يف

 و هجنيت اعم هفو ع للفوز برضاه و سبباً  و،  ه الكرميهلوج أن جيعله خالصاً  و، يسن يف أنظار أهل الفضل وقعة  و، نفعه 
أن يوفقين ملا يبه  و ،الدنيا على الدوام  مور الدين وأُ عليه يف  إالم يعتمد  ل به و ىكتفا ن جيعلين ممن أ و، من اآلثام  تهقرتفا
 لهآ تحان مبحمد وابقة امزيادة من غري س احلسن و يرزقين و،  ةامتاخل يل سنأن يُ  و، م اإلدسان اقحتقق مبأيرضاه دىت  و

نه ، إليهم أمجعني ع اهلل وسلم عليه و ىصل، التابعني هلم بإدسان إىل يوم الدين  و، أصحابه القادة الطيبني  و، الطاهرين 
 خملص  دعوة  جياملرت هاملعرتف بذنب همؤلف كان الفراغ من كتابةو ، جدير و  اه دقيق  باإلجابة ملن دع و، قدير  على كل شيء  

 من هجرة املبعوثر           عش الرابع من الستني و دياان املعظم ثامن احل          رمضعش     ر  ادس     تنيله عفو ربه س
 ر      س و البش                 د املاللكة و اإلن      سي لني     اء واملرس               األنبي  م ات       خني                          م ال      ة للع             م رد

 رون                  ابه عدد ما ذكره الذاك               م عليه و على آله و أصح                صلى اهلل و سل
 س        ة  و نف                 مح يف كل ل ون               افلغره ال               ل عن ذك             و غف

 م                      ا وسعه علم اهلل احلليم الكري                   دد م                  ع
 . رب العاملني احلمد هلل و الرب 

 مت
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 املدينة و مكة فضائل و أسرار و حكم من فيه ما و آدابه و فضائله و احلج أنواء هذه فهرسة بوارق
 باآلثار تربكال بيته و أهل و صاحبيه و سلم و عليه اهلل صلى النيب فضائل زيارة يف جاء ما و
 صفحة
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 خطبة الكتاب
 يف مهمات {املقدمة}
 يف ضبط لفظ احلج و تعريفه و (املهم األول)

 يف كونه يقتضي التكرار أو ال يقتضيه
 جيف اخلالف يف وقت فرض احل (املهم الثاين)
فيما جاء يف كونه صلى اهلل  (املهم الثالث)

 يُفرض عليه احلج عليه وسلم حج قبل أن
حجتني و بعد فرضه حجًة واحدة هي حجة 
 الوداع و يف وقت فرضه و وجه تأخُّر حجه عنه

)املهم الرابع( يف اخلالف هل شرع احلج لغري 
 هذه األمة أم ال

 يف عمره صلى اهلل عليه وسلم (املهم اخلامس)
)املهم السادس( يف أن فرض احلج مرةً يف العمر 

 هو الصحيح
يف أن إقامة موسم احلج يف كل  (لسابعاملهم ا)

 عام فرض كفايٍة على مجيع املسلمني
  املطلب األول  يف فضائل احلج وفيه

 مهمات
يف يف ما جاء من األحاديث  (املهم األول)

 فضائل احلج
فيما جاء من اآلثار يف فضائل  (املهم الثاين)

 احلج
فيما يتعلق حبديث نزول  (املهم الثالث)

 البيت احلرام الرمحات على
 هايف املواضع اليت يستجاب في( املهم الرابع)
 

 صفحة
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ها ـمكة واملآثر اليت ينبغي التربك بـالدعاء عندها ب
 فيها

فيما جاء من أن الكعبة املشرفة  (املهم اخلامس)
ن مع جماوريـها و متساق يوم القيامة إىل احملشر 

 حجها و ما يتعلق بذلك
 يف حكم جعل البيت على يسار الطائف (تنبيه)
 به

 يف اخلالف الواقع بني األئـمة يف (املهم السادس)
 تفضيل مكة على املدينة أو املدينة على مكة

 فيما ورد يف فضل أهل مكة  (مطلب)
 أن ملكة أمساء كثرية   (مطلب)
 املشرفة مكة خواص( مطلب)
 األرض بقاع أفضل املدينة و مكة أن( مطلب)
 ىصل أعضاءه ضم الذي املوضع أن و اإلمجاعب

سلم الشريفة أفضل بقاع األرض  و عليه اهلل
 باإلمجاع و ما يتعلق بذلك

 يف أن الصحيح أن املضاعفة للصالة اليت (تنبيه)
وردت يف مسجدي مكة و املدينة ليست خاصة 

ه و سلم اهلل علي باملسجد الذي كان يف زمنه صلى
 و مايتعلق بذلك

يف معىن العمرة لغًة و شرعًا و ما  (املهم السابع)
جاء يف فضلها من األحاديث و أنـها احلج 

 األصغر
يف أن القول بأن أفضل أركان احلج  (املهم الثامن)

 الطواف هو املتجه لوجوه اخلري و فيه ما للحجر 
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 صفحة
11 
49 
00 
00 
41 
00 
41 
00 
44 
46 
00 
00 
00 
00 
47 
00 
00 
41 
00 
59 
00 
59 
00 
56 
00 
60 
00 
65 

 

 األسود و املقام من الفضائل
إستحباب اإلكثار من التنفل  (مطلب)

بالطواف ألهل مكة و للحجاج مدة مقامهم 
 مبكة

قول احملقق أبوزرعة أن التحقيق أن  (مطلب)
 الطواف صالٌة حقيقية

من املستحبات دخول  (األوىل) {فوائد}
 البيت و لو ليالً 

 فيما يتعلق باملقام (الفائدة الثانية)
 يف اخلالف هل األفضل يف (الفائدة الثالثة)

الطواف التمهيل أو اإلسراع و أن الظاهر 
تفضيل التمهيل بال خالف ألنه وسيلة اخلشوع 
املطلوب من الطائف أن يكون يف غايته بال 

 مبالغة فيه لئال يؤدي إىل الرياء
يف طلب اإلكثار من شرب  (رابعةالفائدة ال)

ماء زمزم و ما جاء يف فضله و فضل التضلع 
 منه و يف آداب ُشْرِبه و ما يتعلق به

رام يف ما كان عليه البيت احل (الفائدة اخلامسة)
 قبل الطوفان و بيان من بناه

 املطلب الثاين   يف آداب احلج و فيه
 مهمات

ول يف آداب مريد احلج من أ)املهم األول( 
 خروجه للسفر إىل الرجوع

يف آداب اإلحرام مطلقًا من  (املهم الثاين)
 امليقات أو غريه و دخول مكة

يف آداب دخول مكة إىل  (املهم الثالث)
 الطواف

 سوداأل أن احلكمة يف تقبيل احلجر (مطلب)

 صفحة
65 
66 
68 
00 
70 
79 
00 
71 
75 
00 
81 
86 
10 
00 
00 
19 
19 
00 
19 
11 
14 
00 
00 
00 
00 
14 
00 
15 

 

 أوجهٌ 
 هقدوم أو غري يف آداب الطواف ل (املهم الرابع)
ن السبب يف تقبيل الركنني اليمانيني دو  (مطلب)

 الركنني اآلخرين
 فيما يطلب من الطائف حال طوافه (تنبيه)
يف آداب السعي و بيان شروط  (املهم اخلامس)

 صحته الثالثة
 يف آداب الوقوف بعرفة (املهم السادس)
دعاء يوم عرفة و آدابه و ما يُقال قبله  (مطلب)

 لواردمن الذكر ا
 يف آداب النزول باملزدلفة (املهم السابع)
 يف آداب يوم النحر (املهم الثامن)
ما وقع بني األئمة من اخلالف يف خرب  (مطلب)

حجة الوداع : )جعلوا يسألونه صلى اهلل عليه و 
 سلم..احلديث(

 يف أن جربيل حلق آلدم عليهما السالم (فائدة)
ة ج صالال يطلب من احلجا  (األوىل( )فائدتان)

 العيد ال ندباً و ال سنًة..إخل
 يف آيات مىن اخلمس (الفائدة الثانية)
 يف آداب أيام مىن (املهم التاسع)
يف حكم وجوب مبيت  (األول) (تنبيهات)

الثالث الليايل بـمىن لـمن لـم يتعجل أو لليلتني 
 لـمن تعجل على غري رعاة اإلبل و غري من ويل

  كون الرخصةالسقاية بـمكة و يف اخلالف يف
 تتعداهم أو ال

 يف شروط صحة الرمي للجمار (التنبيه الثاين)
 الثالث يف اليوم الثاين و الثالث و الرابع

 عجز إذا يضاملر  استنابة حكم يف (الثالث التنبيه)
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 صفحة
15 
16 
00 
00 
16 
00 
00 
00 
00 
17 
11 
00 
11 

909 
000 
000 
909 
000 
000 
000 
000 
901 
000 
901 
000 
907 
000 
000 

 

 رميه حمموالً  عن
ما بعده  للرمي يف اليوم الثاين و (التنبيه الرابع) 

ت فضيلة و وقت استدراك وقت أداء و وق
 لفضيلة الرتتيب

املطلوب من إمام احلاج أن  (التنبيه اخلامس)
يصلي بالناس الظهر قصرًا بـمسجد مىن ، و 
أن بعدها خطبٌة واحدٌة يـَُعلُِّمُهْم فيها ما بقي 
عليهم من أفعال احلج و حكم التعجيل و 

 النزول باألبطح
 يف آداب العمرة (املهم العاشر)
عمرة  وجه اقتصارهم يف شرط صحة اليف (تنبيه)

 على اإلسالم فقط دون اخلروج إىل احلل
 يف آداب طواف الوداع (املهم احلادي عشر)

 املطلب الثالث   يف بيان ما التمسه
العلماء األعالم من احلكم و األسرار ألعمال 

 احلج مع قوهلم بأنه تعبدٌي و فيه مهمات
  عمال احلجيف قول احلطاب أن أ (املهم األول)

كلها تعبديٌة حىت أنكرت امللحدة احلج ، و 
قالت أن فيه التجرد من الثياب ، و هو خيالف 
احلياء..إخل . و جهلوا أن املتعني على العبد 

 اإلمتثال و اإلنقياد من غري طلب فائدة
اخلالف يف أن التعبدي أفضل من  (مطلب)

 معقول املعىن أو العكس
ا سكه يف سر مليل يف مناخما قاله  (مطلب)

 اشتملت عليه صفة احلج من األقوال واألفعال
يف بيان حكمة كون احلج فرض  (املهم الثاين)

 عني مرة يف العمر ، و فرض كفاية كل عام و
 ان خالف األئـمة يف كونه فرض عني علىبي

 صفحة
907 
901 
000 
901 
901 
990 
990 
990 
000 
990 
999 
999 
000 
000 
991 
000 
991 
000 
000 
000 
000 
991 
000 
000 
995 
000 
000 
000 

 

 الفور أو على الرتاخي
يف بيان ما يف أعمال احلج من  (املهم الثالث)

 حكم و أسرار كل عمل على حياله تفصيالً 
 حكمة اإلحرام من املواقيت (مطلب)
 حكمة التجرد عند اإلحرام (مطلب)
 حكمة األغتسال عند اإلحرام (مطلب)
 حكمة التلبية (مطلب)
حكمة الوقوف باملشعر احلرام و أخذ  (مطلب)

 اجلمار من املزدلفة
 حكمة الذكر عند املشعر احلرام (مطلب)
 حكمة حلق الرأس بـمىن يوم النحر (مطلب)
حكمة الطواف و ما فيه من املعاين و  (بمطل)

حىت قال ابن حجر أنه معقول املعىن ال  األلطاف
 تعبدي

حكمة رمي اجلمار و وجه القول بأنه  (مطلب)
 معقول املعىن كالطواف

حكمة الوقوف بعرفات و ما فيه من  (مطلب)
املعاين البديعة الصفات حىت قال ابن حجر أنه 

مار اف و رمي اجلمعقول املعىن ال تعبدي كالطو 
فهذه الثالثة هي مجلة ما وقع خالف العلماء يف  

 كونه معقول املعىن أو تعبدياً من أعمال احلج
اج يف بيان ما قاله العلماء يف أن احل (املهم الرابع)
احلج و  يكون حاجًا إال بـمالحظة حكم ال

 عند تلبسه بكل عمل من أعماله أسراره
مل لبسه بعأن استحضار احلاج عند ت (مطلب)

من أعماله ما يل يف حكمته و سره إنـما ُيطلب 
 ممن وصل من احلجاج إىل مقام اإلحسان و

 ساً نف املشاهدة ال من كل حاج إذ ال يكلف اهلل
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 صفحة
995 
995 
000 
997 
000 
000 
997 
000 
000 
997 
000 
000 
000 
911 
000 
000 
000 
911 
000 
000 
916 
000 
000 
000 
000 
916 
000 
917 

 

 إال وسعها
ما قاله العلماء فيمن حج بـمال حرام  (مطلب)

 وراملرب  أو فيه شبهة و ما قالوه يف احلج
يف حكاية اخلالف يف لزوم الثواب  (مطلب)

والقبول للعمل الصحيح اجملزيء و عدم لزوم 
 الثواب  القبول للعمل املذكور

يف حكاية خالف األئـمة فيما إذا  (مطلب)
اقرتنت العبادة بـمعصية خارجة عن ركنها و 

 شرطها
فيما رمز به اإلمام الغزايل يف  (املهم اخلامس)
ىل مفاتح األمور املطلوبة من احلاج إ (اإلحياء)

 اليت يف كل واحدٍة منها تذكرٌة للمتذكر و تنبيه
 للفطن للمريد الصادق و تعريف و إشارةٌ 

لى يف حكم زيارة قرب النيب ص (املطلب الرابع)
اهلل عليه و سلم و فضلها و آدابـها املطلوبة يف 
إتـمامها و آداب املدينة املطلوبة يف إتـمام 

 و فيه مهماتدخوهلا 
يف أن زيارته صلى اهلل عليه و  (املهم األول)

سلم مشروعٌة مطلوبٌة بالكتاب و السنة و 
 إمجاع األمة و القياس

يف أن املتحصل من األدلة  (املهم الثاين)
املذكورة يف املهم األول ندب زيارة قرب الرسول 
ِدَها  لو لغري حاج    صلى اهلل عليه و سلم و َتَأكُّ

و إن كانت تتأكد تأكدًا زائداً و معتمر 
 . إخل.هلما..

 النيب ة لزائر قربالكرامات الثابتالعشر  (مطلب)
  صلى اهلل عليه و سلم

 ( يف طلب إكثار زائره صلى اهللاملهم الثالث)

 صفحة
917 
000 
000 
000 
918 
000 
910 
000 
910 
000 
000 
911 
000 
916 
000 
000 
000 
917 
000 
917 
000 
000 
000 
000 
918 
000 
000 
918 

  

عليه و سلم من الصالة عليه صلى اهلل عليه و  
سلم يف طريقه و أن ال يقصد بـها الشفاعة له 

ا أوالنا م صلى اهلل عليه و سلم بل الشكر له على
 من إرشاده..إخل .

يف آداب داخل املدينة املنورة  (املهم الرابع) 
 املطلوبة إلتـمام فوز داخلها

يف آداب صالة حتية املسجد  (املهم اخلامس)
 النبوي بالروضة قبل الزيارة

يف آداب زيارة النيب صلى اهلل  (املهم السادس)
عليه و سلم و صاحبيه رضي اهلل عنهما و الدعاء 

 بعدها
كيفية تبليغ إهداء السالم له صلى اهلل   (مطلب)

 عليه و سلم ممن أوصاه الزائر به
ما حكاه الشافعية عن العتيب  (مطلب)

مستحسنني له من أنه جاء أعرايب إىل قرب النيب 
صلى اهلل عليه و سلم ، فسلم سالماً حسناً ، و 

 دعا كذلك مث قال..إخل .
 يعتد بعملهجريان عمل العلماء و من  (مطلب)

 باستقبال القرب الشريف عند الدعاء
يه يف أن من وقف عند قربه صلى اهلل عل (تنبيه)

اآلية .  {َوَماَلِئَكَتُه.. الل هَ  ِإن  }قال :  و سلم  و
 مد(حميا و قال بعدها : )صلى اهلل و سلم عليك 

سبعني مرة ، ناداه ملٌك : )صلى اهلل عليك  . 
 . اجة(يا فالن ، و مل تسقط لك ح

 فيما هو املطلوب يف تكرار املارِّ  (املهم السابع)
بالقرب ما هو املطلوب يف الزيارة من الصالة و 

 السالم و ما هو املطلوب من غري املارِّ به

 ارـــــــــــينبغي لزائر املدينة املنورة اإلكث (املهم الثامن)
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 صفحة
918 
000 
000 
000 
911 
000 
000 
940 
000 
949 
000 
941 
941 
000 
944 
000 
945 
945 
000 
000 
000 
945 
946 
947 
000 
947 
000 
000 

  

 و ما جاء يف من الصالة يف املسجد النبوي
حق من صلى فيه أربعني صالة ال تفوته صالة 

 الة( شامٌل للفرائضو فيمن قال أن لفظ )الص
 و النوافل املؤقتة بأوقات معلومة بـها و توجيهه

و  يف استحباب زيارة )البقيع( (املهم التاسع)
القبور املشهورة به و زيارة )قبا( و مجيع املآثر 

 املشهورة باملدينة
أن حمل طلب زيارة البقيع و املآثر  (مطلب)

 إنـما هو يف حق من كثرت إقامته باملدينة
ة يف أنه هل األفضل ملريد الزيار  (هم العاشرامل)

 و احلج البدء باملدينة املشرفة أو بـمكة
 ةاء املدينة املنور ـمـيف أس (املهم احلادي عشر)
قد ينبغي لكل مسلم أن يعت (املهم الثاين عشر)

 أن زيارته صلى اهلل عليه و سلم قربة
)املهم الثالث عشر( يف آداب مغادرة املدينة 

 لى ساكنها أكمل الصالة و السالماملنورة ع
 يف أمور مهمة {ةاخلامت}
يف اخلالف بني األئـمة يف أن  (املهم األول)

 َأْشُهرٌ  احلَْجُّ }املراد باجلمع يف قوله تعاىل : 
. حقيقته و أن املراد بـــ)ذي  {م ْعُلوَماتٌ 

 احلجة( كله أو بعضه
 تنصيص اهلل على أشهر احلج (فائدة) (مطلب)
 واقبت احلج املكانيةم (مطلب)
يف أن األفضل ملن كان قريبًا من  (مطلب)

 امليقات أن ُُيرم من دويرة أهله أو من امليقات
يف الفرق بني قاعديت فرض  (املهم الثاين)

العني و ضابط كل واحٍد  الكفاية و فرض
 منهما و حتقيقه حبيث ال يلتبس بغريه

 صفحة
948 
000 
000 
000 
000 
000 
941 
000 
951 
000 
955 
000 
000 
000 
000 
956 
000 
000 
956 
000 
956 
957 
957 
000 
000 
958 
000 
000 

 

يف أنه ال يصح إدخال العمرة على  (املهم الثالث)
ال يصري املدخل به قارناً ، و ما وقع من احلج و 

 النيب صلى اهلل عليه و سلم فهو مما ُخص  به صلى
اهلل عليه و سلم دون أُمته كوجوب قيام الليل و 
إباحة نكاح ما فوق أربعة و غري ذلك مما قرره 

 (خمتصره)خليل يف 
ما اختص به صلى اهلل عليه و سلم من  (مطلب)

 هم أمجعنياىل عليه و عليبني األنبياء و صلواته تع
ما اختصت به أُمته صلى اهلل عليه و  (مطلب)

 سلم من بني غريهم من األمم
يف استشكال ابن حجر قول  (املهم الرابع)

العلماء أنه صلى اهلل عليه و سلم وقف بعرفة يف 
حجة الوداع يوم اجلمعة مع قوهلم بأنه صلى اهلل 

عشر مضت  عليه و سلم تـُُويفَِّ يوم اإلثنني لثنيت
 من ربيع األول و جوابه عنه

يف انقسام الفعل املطلوب شرعًا  (املهم اخلامس)
باعتبار قبوله النيابة فيه عن املكلف به و عدم 

 قبوهلا إىل ثالثة أقسام
اختالف األئـمة يف كون احلج هل يقبل  (مطلب)

 النيابة عمن ُكلَِّف به بشروطها أو ال يقبلها
 يف ذلك حاصل مذهب مالك (مطلب)
 ما يتعلق باألجري على مذهب مالك (مطلب)
م اإلستئجار لزيارته صلى اهلل عليه و سل (مطلب)

أي : الوقوف عند القرب الشريف إلبالغ السالم 
 و الدعاء عنده

يف أن األفضل ملن صلى الصبح  (املهم السادس)
يف املسجد احلرام أن يـمكث مكانه مشتغاًل 

 ــــــــــــــنغريه م ما يفبالذكر إىل أن تطلع الشمس ك
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 صفحة
958 
951 
000 
000 
000 
951 
000 
000 
000 
969 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
961 
000 
000 
000 
000 
964 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

 

 غريه من املساجد
أنـهم  ىن كغريهم يفيف أن أهل م (املهم السابع)

إذا أرادوا النفر األول يسقط عنهم مبيت الليلة 
الثالثة و رمي يومها لكن بشرط أن يفارقوا مىن 

 بنية عدم العود يف تلك الليلة إىل الزوال
م حمل قوله صلى اهلل عليه و سل (املهم الثامن)

: )لو ترك الناس زيارة هذا البيت عامًا واحداً 
اُنظروا( إذا لـم يـَُعم  ما أُمطروا( أو )ما 

 اخلوف..إخل .
قال ابن حجر : وجه أفضلية  (املهم التاسع)

التأخري عن النفر من مىن على التعجيل يؤخذ 
 َفاَل  يـَْوَمنْيِ  يف  تـََعج لَ  َفَمن}من قوله تعاىل : 

. حيث  {َلْيهِ عَ  ِإمثَْ  َفاَل  َتَأخ رَ  َوَمن َعَلْيهِ  ِإمثَْ 
َم( من قوله : )تـّقَ  {رَ َتَأخ  }عدل عما يقابل  د 

الشيء  الـُمْشِعُر بتقديـم {تـََعج لَ }إىل قوله : 
 على وقته

يف حاصل األجوبة عن قوله  (املهم العاشر)
صلى اهلل عليه و سلم : )ما من أحٍد ُيَسلُِّم 

ي حىت أرد روح -أو َعَلي  –َعَلي  إال رد اهلل ِإيَل  
 دهاعليه السالم( . ثـمانيٌة و كلها مستن

  اإلمجاع
 )مطلب( ما حكاه ابن محدون عن والده قدس

اهلل سره أنه ان أيام مقامه باملدينة املنورة يأيت 
القرب الشريف عقب كل صالة و يتلو آية : 

ل : )صلى إخل . ثـم يقو  {َوَماَلِئَكَتُه.. اهللَ  ن  إ}
اهلل عليك و سلم عليك ياسيدنا حممد( سبعني 

ام ذلك يف بعض األي مرة ، و أنه ََتَل َف عن
 ألكله طعاماً اعتقد حرمته فلم يأت لذلك يف 
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املغرب و العشاء ، فرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
و سلم و هو يقول له : )يا عتيق إذا فرغت من 

 صالتك فأتنا(
مطلب يف أن قبور األولياء و الصاحلني من أمكنة 

 استجابة الدعاء كقبور األنبياء
يف بيان أركان احلج اجملمع  (املهم احلادي عشر)

و املختلف فيها يف مذهب مالك أو  عليها
 خارجه تسعة

يف أن شرط صحة احلج  (املهم الثاين عشر)
اإلسالم فقط فال يصح من كافر و إن وجب 
عليه على املشهور و ال يرد عليه قول ابن سهل 

 .إخل ...ينكمداليهودي : أيا علماء الدين ذمي 
فيما وقع للشيطان مع  (املهم الثالث عشر)

 السالم ملا رأى ذبح ابنه من قوله :اخلليل عليه 
)إن لـم أفنت عند هذا آل إبراهيم ال أفنت منهم 
أحدًا أبداً( . و ما وقع من رجم إبراهيم عليه 
السالم له َلم ا تـََعر َض عند اجلمار من رمجه 

 باحلجارة
يستحب ملن عزم على احلج  (املهم الرابع عشر)

اً و يف هذه ر أن يستخري اهلل يف أن يسري براً أو حب
السنة أو غريها بناًء على القول بالرتاخي ، و أن 

 يشرتي أو يكرتي
 دفيما كتبه أهل املدينة لداو  (املهم اخلامس عشر)

بن عيسى العباسي ملا ويل مكة و املدينة و أقام 
بـمكة عشرين شهراً يسألونه الت َحوَُّل إليهم ، و ما 

ل أجابـهم عنه أهل مكة و ما ذم به بعض أه
 املدينة مكة و أهلها و ما َأَجْبُتهُ عنه

 ا جيب يف العمر مرةً ــــــــــفيم (املهم السادس عشر)
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كاحلج و يف املواضع اليت ُيكره فيها الصالة 
 على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

فيما جاء يف أول من   (املهم السابع عشر)
 كسى الكعبة ، و من كساها بعده
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